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Priopćenje za javnost sa 7. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

 

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, za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, za razdoblje od 1. 

travnja 2022. do 30. lipnja 2022. Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom 

energijom bit će objavljena u „Narodnim novinama“. 

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

operatora prijenosnih sustava kontinentalne Europe o nadopuni odluke o LFC blokovima sinkronog 

područja kontinentalne Europe s obzirom na LFC područje Danska zapad. 

Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., naloženo je da na svojoj internetskoj stranici objavi 

Prijedlog svih operatora prijenosnih sustava kontinentalne Europe o nadopuni odluke o LFC 

blokovima sinkronog područja kontinentalne Europe s obzirom na LFC područje Danska zapad. 

Energetskom subjektu Tehnostan d.o.o., Vukovar, odobren je iznos tarifnih stavki za proizvodnju 

toplinske energije, prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske 

energije, iz Zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za 

centralni toplinski sustav Olajnica i centralni toplinski sustav Borovo Naselje. Odluka o iznosu 

tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i 

Olajnica bit će objavljena u „Narodnim novinama“. 

Energetskom subjektu ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura, d.o.o. za proizvodnju i usluge, 

Slavonski Brod, produžena je dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske 

energije. 

Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Plinifikacijsko 

kogeneracijsko postrojenje na biomasu Belišće 1 za 2020. godinu - ne može se odrediti. 

Za zajamčenog opskrbljivača plinom za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. 

rujna 2024. određen je energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Osijek. 

Trgovačkom društvu PETROM d.o.o. za trgovinu i usluge, Slavonski Brod, odbijen je zahtjev za 

izdavanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko naftnim derivatima. 


