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29. prosinca 2021. 

 

Priopćenje za javnost sa 28. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 
 

Energetskom subjektu GTG VINKOVCI d.o.o. za upravljanje grobljem, tržnicama na malo i 

proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Vinkovci, produžena je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije. 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva BIOPLIN ROVIŠĆE (999 

kW) za 2020. godinu određena je u iznosu od 54,3 %. 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje 

Gradec za 2020. godinu određena je u iznosu od 51,9 %. 

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 

od 5. lipnja 2019. o unutarnjem tržištu električne energije. 

 

Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Zagreb, odstupanje od obveza propisanih člankom 

16. stavkom 8. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o unutarnjem 

tržištu električne energije odobreno je za razdoblje od 1. siječnja 2022. do donošenja akcijskog plana 

u skladu s člankom 14. stavkom 7. Uredbe (EU) 2019/943 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 

2019. o unutarnjem tržištu električne energije, a najdulje do 31. prosinca 2022.  

 

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

suglasnost na:   

- Pravila za eksplicitnu dnevnu dodjelu kapaciteta na granici između zona trgovanja 

Hrvatske i Srbije i 

- Pravila za dodjelu unutardnevnog prekozonskog kapaciteta između zona trgovanja 

Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. i EMS AD Beograd  

Trgovačkom društvu BERKO d.o.o. za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, 

trgovinu i usluge, Čakovec, izdana je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje 

električne energije.  

 

Trgovačkom društvu BERKO d.o.o. za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, 

trgovinu i usluge, Čakovec, odobren je zahtjev za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju.  

Navedeno trgovačko društvo obavljat će energetsku djelatnost proizvodnje električne energije na 

postrojenju za proizvodnju električne energije pod nazivom: SE „BERKO MIHALJEVEC“. 

Donijet je Ispravak Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 

1. siječnja do 31. ožujka 2022.  

Ispravak Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja 

do 31. ožujka 2022. bit će objavljen u „Narodnim novinama“. 

 

Energetskom subjektu INA-INDUSTRIJA NAFTE, d.d., Zagreb,  produžena je dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti skladištenja nafte i naftnih derivata. 

 

Donesene su IV. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu. 


