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9. ožujka 2020. 

 

Priopćenje za javnost sa 5. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

Upravno vijeće dalo je suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta 

plina operatoru sustava skladišta plina Podzemnom skladištu plina d.o.o., Zagreb. 

Utvrđen je Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. Prijedlog izmjena i dopuna 

Općih uvjeta opskrbe plinom bit će objavljen na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne 

agencije, a o istom će biti provedena javna rasprava u trajanju od 11. do 22. ožujka 2020. 

Utvrđen je Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Prijedlog 

izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava bit će objavljen na internetskoj 

stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije, a o istom će biti provedena javna rasprava u 

trajanju od 9. do 19. ožujka 2020.  

Energetskom subjektu TANKERKOMERC d.d. za trgovinu, turizam i usluge, Zadar, odbijen je 

zahtjev za produženje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim 

derivatima.  

Trgovačkom društvu ŽMINJ PETROL d.o.o. za građevinarstvo, promet roba i usluga, Žminj,  izdana 

je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima. 

 

Trgovačkom društvu DALER, d.o.o. za trgovinu i usluge, Split, izdana je dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima. 

 

Energetskom subjektu CRODUX DERIVATI DVA d.o.o. za trgovinu naftnim derivatima i 

plinovima, Zagreb, produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko 

biogorivom. 

 

Upravno vijeće donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom 

energijom, prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu 

električnom energijom („Narodne novine“, broj 20/19), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., 

Zagreb, za razdoblje od 1. travnja 2020. do 30. lipnja 2020. Odluka o iznosu tarifnih stavki za 

zajamčenu opskrbu električnom energijom bit će objavljena u „Narodnim novinama“. 

 

Energetskom subjektu PETROL d.o.o. za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata,  Zagreb, 

produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom. 

 

Trgovačkom društvu Energy Trading System OOD, Republika Bugarska, izdana je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom. 

 

Trgovačkom društvu ENERGOVIA EOOD, Republika Bugarska izdana je dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti trgovine električnom energijom. 

 

Trgovačkom društvu SOLARIS PONS d.o.o. za proizvodnju električne energije i ostale usluge, 

Osijek, izdana je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe električnom energijom. 

 

Trgovačkom društvu KIRNEK d.o.o. za upravljanje nekretninama, Varaždin, izdana je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije. 
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Trgovačkom društvu HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. za proizvodnju i trgovinu, Zagreb, 

izdana je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije. 

 

Trgovačkom društvu VELMART d.d. za trgovinu i usluge, Varaždin, daje se prethodna suglasnost 

na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Sunčana elektrana Velmart. 

 

Trgovačkom društvu HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. za proizvodnju i trgovinu, Zagreb, 

odobren je zahtjev za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije. 

 

Trgovačkom društvu HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. za proizvodnju i trgovinu, Zagreb, 

izdana je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije. 

 

Trgovačkom društvu UNI VIRIDAS d.d. za energetiku, Zagreb, izdana je dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom. 

 

Trgovačkom društvu ENERGIJA VIROVITICA d.o.o. za proizvodnju električne energije, toplinske 

energije i peleta, Virovitica, odobrava se zahtjev za produženje važenja Prethodnog rješenja o 

stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije. 

 

Trgovačkom društvu GREEN ENERGY PROJECTS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, odbijen 

je zahtjev za produženje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 

energije. 

 

Trgovačkom društvu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb. uskraćena je prethodna 

suglasnost na prijedlog Ugovora o korištenju mreže za Vjetroelektranu Korlat. 

 

Energetskom subjektu Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., dana je prethodna suglasnost na 

prijedlog Predugovora o priključenju Hidroelektrane Kosinj, koji bi se trebao sklopiti između 

Hrvatske elektroprivrede d.d. i Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. 

 

Utvrđen je pročišćeni tekst Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije. 


