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17. ožujka 2021. 

 

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

 

Upravno vijeće dalo je prethodnu suglasnost energetskom subjektu HEP - Operatoru distribucijskog 

sustava d.o.o., Zagreb na prijedlog Desetogodišnjeg (2021. – 2030.) plana razvoja distribucijske 

mreže HEP-ODS-a s detaljnom razradom za početno trogodišnje i jednogodišnje razdoblje.  

 

HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb dano je prethodno odobrenje na Prijedlog 

Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu.  

Referentna cijena električne energije za krajnje kupce na niskom naponu u skladu s člankom 62. 

stavkom 2. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom iznosi: Cref = 0,4496 kn/kWh. 

Referentna cijena električne energije za krajnje kupce na srednjem i visokom naponu u skladu s 

člankom 62. stavkom 3. Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom iznosi:  

Cref = 0,4153 kn/kWh. 

Referentne cijene električne energije bit će objavljene na internetskoj stranici Hrvatske energetske 

regulatorne agencije. 

 

Odbačen je Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti Hrvatskog operatora prijenosnog sustava, 

Zagreb, na prijedlog Ugovora o zamjeni nekretnina koji bi se trebao sklopiti između energetskog 

subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., i trgovačkog društva Hrvatska elektroprivreda 

d.d.,  Zagreb te prijedlog Aneksa Ugovora o osnivanju prava služnosti koji bi se trebao sklopiti 

između energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., i trgovačkog društva 

Hrvatska elektroprivreda d.d.  

 

Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. dana je prethodna suglasnost na prijedlog Dodatka 

2. Ugovora o zakupu poslovnog prostora.  

 

Odbačen je Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o priključenju Solarne 

elektrane Sukošan na prijenosnu mrežu br. N-69/21, Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.  

 

Trgovačkom društvu Nano Energies Trade s.r.o., Češka Republika, izdana je dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti trgovine električnom energijom.  

 

Energetskom subjektu Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o., Antunovac, produžena je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije. 

 

Energetskom subjektu HEP-Trgovina d.o.o. za trgovanje električnom energijom, Zagreb, produžena 

je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti trgovine električnom energijom. 

Odobren je zahtjev trgovačkog društva Hrvatske autoceste d.o.o., za upravljanje, građenje i 

održavanje autocesta, Zagreb, za prijenos prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije.  

Trgovačkom društvu BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih 

objekata i građevinarstvo, d.o.o., Virovitica, daje se prethodna suglasnost na planirane promjene 

uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva Sunčana elektrana Brana I.  
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Donijeta je Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 

do 31. prosinca 2021. Navedena Odluka bit će objavljena u „Narodnim novinama“. 

Utvrđen je Prijedlog Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. O 

Prijedlogu Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina bit će provedena 

javna rasprava u trajanju od 17. ožujka 2021. do 31. ožujka 2021. Prijedlog Izmjena Metodologije 

utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina bit će objavljen na internetskoj stranici Hrvatske 

energetske regulatorne agencije. 

 

Energetskom subjektu GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, 

Krapina,  produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti distribucije plina. 

 

Energetskom subjektu LUKOIL Croatia d.o.o. za trgovinu naftom i naftnim derivatima, Zagreb, 

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

 

Energetskom subjektu AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, produžena je dozvola 

za obavljanje energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata. 

 

 

 


