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17. prosinca 2019. 

 

Priopćenje za javnost s 27. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

Upravno vijeće donijelo je III. izmjene i dopune Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne 

agencije za 2019. godinu. Dokument će biti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 

Republike Hrvatske i na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

Donijet je i Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive 

osobe u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji. 

Trgovačkom društvu BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih 

objekata i građevinarstvo, d.o.o., Virovitica, dana je prethodna suglasnost na planirane promjene 

uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu elektrana "Brana". 

Trgovačkom društvu BRANA DAR d.o.o. za proizvodnju električne energije, trgovinu i usluge, 

Daruvar, dana je prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog 

postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu "Brana 1". 

Trgovačkom društvu ENERGIJA INVEST d.o.o. za proizvodnju električne energije, trgovinu i 

usluge, Grubišno Polje, dana je prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja 

proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija na drvnu biomasu "ENERGIJA INVEST". 

Trgovačkom društvu ENERGIJA VOĆIN d.o.o. za proizvodnju električne energije, trgovinu i usluge, 

Voćin, dana je prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja 

naziva Kogeneracija na drvnu biomasu „Energija Voćin“. 

Utvrđen je Prijedlog Izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom. O Prijedlogu 

Izmjene i dopune Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom bit će provedeno savjetovanje sa 

zainteresiranom javnošću u razdoblju od 18. prosinca 2019. do 3. veljače 2020., a isti će biti objavljen 

na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

Energetskom subjektu HEP-Operatoru distribucijskog sustava, Zagreb, dana je suglasnost na 

Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži za 2020. godinu. 

Energetskom subjektu Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, dana je suglasnost 

na Godišnji plan nabave energije za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži za 2020. godinu. 

Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, dano je odobrenje na Prijedlog Pravila za 

obustavu i ponovno pokretanje tržišnih aktivnosti te mu je naloženo da dokument objavi na svojoj 

internetskoj stranici. 

Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, odobren je zahtjev za odobrenje odstupanja 

od obveza propisanih člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća 

o unutarnjem tržištu električne energije. Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., odobreno 

je odstupanje od obveza na razdoblje od 1 (jedne) godine počevši od 1. siječnja 2020. 

Tom energetskom subjektu je naloženo da do 31. ožujka 2020. donese metodologiju i projekte koji 

pružaju dugoročno rješenje za uzroke navedene u zahtjevu te ih objavi na svojoj internetskoj stranici. 

Energetskom subjektu PLINACRO d.o.o., Zagreb, odbijen je iznos tarifnih stavki za transport plina 

za godine drugog regulacijskog razdoblja 2020. – 2021. iz Zahtjeva za određivanje, odnosno 

promjenu iznosa tarifnih stavki za transport plina prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih 

stavki za transport plina energetskog subjekta PLINACRO d.o.o., od 25. srpnja 2019., 20. studenoga 

2019., 22. studenoga 2019. i 12. prosinca 2019. te je donijeta Odluka o iznosu tarifnih stavki za 

transport plina. Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina bit će objavljena u „Narodnim 

novinama“. 
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Energetskom subjektu HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Osijek, odbijen je iznos 

tarifnih stavki za distribuciju plina za godine drugog regulacijskog razdoblja 2020. – 2021. iz 

Zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina prema 

Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, Osijek, od 14. listopada 2019., 

28. studenoga 2019. i 6. prosinca 2019. te je donijeta Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju 

plina za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek. Odluka o iznosu tarifnih 

stavki za distribuciju plina bit će objavljena u „Narodnim novinama“. 

Donijeta je Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja 

do 31. ožujka 2020. za energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Osijek. Navedena Odluka bit će 

objavljena u „Narodnim novinama“. 

Energetskom subjektu LNG HRVATSKA d.o.o. za poslovanje ukapljenim prirodnim plinom, 

Zagreb, produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti upravljanja terminalom za 

ukapljeni prirodni plin. 

Energetskom subjektu RIJEKA TRANS d.o.o. za trgovinu i poslovanje nekretninama, produžena je 

dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko biogorivom. 


