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12. srpnja 2019. 

Priopćenje za javnost sa 16. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

Energetskom subjektu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dano je 

odobrenje na: 

 prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja prijenosne mreže 2019. - 2028., s detaljnom 

razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje, 

 prijedlog Uvjeta za rad kao pružatelji usluge ponovne uspostave sustava na ugovornoj osnovi, 

 prijedlog Uvjeta za rad kao pružatelji usluge obrane sustava na ugovornoj osnovi, 

 prijedlog Popisa značajnih korisnika mreže visokog prioriteta i popis uvjeta za njihovo 

isključenje i ponovno stavljanje pod napon, 

 prijedlog Popisa značajnih korisnika mreže koji su na svojim postrojenjima dužni provesti 

mjere navedene u obveznim uvjetima, 

 Zajednički prijedlog svih operatora prijenosnih sustava kontinentalne Europe o pravilima 

dimenzioniranja rezerve za održavanje frekvencije u skladu s člankom 153. stavkom 2. 

Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon 

elektroenergetskog prijenosnog sustava, 

 Zajednički prijedlog svih operatora prijenosnih sustava kontinentalne Europe o metodologiji 

za određivanje graničnih vrijednosti količine razmjene i dijeljenja RR-a među sinkronim 

područjima u skladu s člankom 178. stavkom 1. i člankom 179. stavkom 1. Uredbe Komisije 

(EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog 

prijenosnog sustava, 

 Zajednički prijedlog svih operatora prijenosnih sustava kontinentalne Europe o metodologiji 

za određivanje graničnih vrijednosti količine razmjene i dijeljenja FRR-a među sinkronim 

područjima u skladu s člankom 176. stavkom 1. i člankom 177. stavkom 1. Uredbe Komisije 

(EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog 

prijenosnog sustava. 

Energetskom subjektu RP GLOBAL DANILO d.o.o. za razvoj projekata za proizvodnju energije 

produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije. 

Trgovačkom društvu NAVIS SUPPLEMENTUM d.o.o. za opskrbu brodova izdana je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima. 

Odobrena su tri zahtjeva trgovačkog društva ITRS energija, d.o.o. za trgovinu i usluge za prijenos 

prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije s 

trgovačkog društva ITRS d.o.o. za usluge na ITRS energija d.o.o. za trgovinu i usluge. 

Energetskom subjektu Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. dana je prethodna suglasnost na 

Prijedlog Pravila o korištenju registra jamstava podrijetla električne energije. 

Trgovačkom društvu BIOPLIN PROIZVODNJA d.o.o. izdano je rješenja o stjecanju statusa 

povlaštenog proizvođača električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i 

kogeneraciju. 

Određene su ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2017. godinu za proizvodna postrojenja 

BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1 i Bioplinska elektrana Orehovec . 

Određene su ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2018. godinu za proizvodna postrojenja 

BIOPLINARA ORGANICA KALNIK 1, Bioplinska elektrana Orehovec, Izgradnja kogeneracijskog 

postrojenja na bazi izgaranja drvne bio mase, Bioplin Kućanci i Bioplinsko postrojenje Orlovnjak.  
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Trgovačkom društvu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. za javni prijevoz, opskrbu vodom, 

održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama dana 

je prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 

mTEO - MALI TERMOENERGETSKI OBJEKT. 

 


