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POZIV 
na radionicu za povlaštene proizvođače električne energije 

„Priprema Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje“ 

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), poziva predstavnike povlaštenih proizvođača 

električne energije te druge zainteresirane osobe na radionicu koja će se održati  

5. veljače 2020. godine (srijeda) s početkom u 10:00 

u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Unska 3 

Svrha radionice je pojasniti pripremu Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje kojeg su 

povlašteni proizvođači električne energije obavezni dostaviti HERA-i do kraja veljače za prethodnu 

godinu za proizvodna postrojenja s uvjetima energetske učinkovitosti. 

Radionica će biti prilika da se predstave ažurirane Smjernice za izradu Izvješća o ostvarenju godišnjeg 

plana proizvodnje koje je HERA objavila na svojim internetskim stranicama. 

Molimo Vas da svoje prisustvovanje najavite najkasnije do 23. siječnja 2020. godine putem 

elektroničke pošte na adresu hera@hera.hr, te da, zbog ograničenog prostora, na  radionicu prijavite 

maksimalno dvije osobe iz iste pravne osobe.  

U prilogu ovog poziva šaljemo vam raspored i druge informacije vezane za Radionicu. 

U očekivanju Vašeg dolaska, 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r. 

 

 

U Zagrebu,  16. siječnja 2020. godine 

 

 

KLASA: UP/I-034-02/20-10/2 

URBROJ: 371-05-20-1 

 

 

 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 
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Radionica „Priprema Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje“ 

 

Vrijeme i mjesto održavanja 

5. veljače 2020. godine s početkom u 10:00 sati 

u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Unska 3 (prizemlje D zgrade) 

 

Ciljna skupina 

Zaposlenici povlaštenih proizvođača električne energije zaduženi za pripremu Izvješća, predstavnici 

investitora, konzultanti, nositelji projekata u izgradnji. 

 

Sažetak 

Povlašteni proizvođač električne energije dužan je svake godine do kraja veljače dostaviti HERA- i 

Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje (Izvješće) za prethodnu godinu. Obveza se odnosi 

na postrojenja za koja je propisan uvjet uštede primarne energije (visokoučinkovite kogeneracije) ili 

minimalna ukupna godišnja učinkovitost proizvodnog postrojenja (postrojenja koja koriste bioplin ili 

biomasu). Na temelju dostavljenog izvješća HERA utvrđuje ostvarenu uštedu primarne energije 

(UPE) ili ukupnu godišnju energetsku učinkovitost pojedinog proizvodnog postrojenja. 

Kako bi se olakšala izrada Izvješća, HERA je na svojim internetskim stranicama objavila Smjernice 

za izradu Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje (Smjernice) u kojima su dane upute o 

sadržaju i načinu oblikovanja potrebnog dokumenta. 

Navedene Smjernice ažurirane su za potrebe izvještavanja za 2019. godinu (dostava Izvješća do kraja 

veljače 2020.)  te se ovom radionicom želi pojasniti priprema Izvješća te predstaviti Smjernice.  

Radionica će biti prilika da voditelji postrojenja i druge osobe koje pripremaju Izvješća, u 

neposrednom kontaktu s predstavnicima HERA-e, dobiju informacije o tome kako Izvješće treba 

izgledati, što Izvješće treba sadržavati te koje su najčešće pogreške koje se pojavljuju u Izvješćima. 

 

Raspored 

10:00 – 10:15 Uvod 

10:15 – 11:15  Priprema Izvješća o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje 
(sadržaj Izvješća i nužni prilozi) 

11:15 – 11:30 Pauza 

11:30 – 12:30 Finalizacija i slanje Izvješća 

12:30 – 13:00 Razno 

 

Prijave 

Molimo Vas da svoje prisustvovanje najavite najkasnije do 23. siječnja 2020. godine putem 

elektroničke pošte na adresu hera@hera.hr, te da, zbog ograničenog prostora, na  radionicu prijavite 

maksimalno dvije osobe iz iste pravne osobe.  
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