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16. ožujka 2022. 

 

Priopćenje za javnost sa 10. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

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

Dodatka 3. Ugovora o zakupu poslovnog prostora. 

Energetskom subjektu SAVA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Stara Gradiška, produžena je 

dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije. 

Trgovačkom društvu VJETROELEKTRANA CRNO BRDO d.o.o. za trgovinu i usluge, Šibenik, 

dana je prethodna suglasnost na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog postrojenja naziva 

Vjetroelektrana Crno brdo. 

Trgovačkom društvu DIN ENERGO d.o.o. za proizvodnju energije i usluge, Novoselec, izdana je 

dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije.  

 

Trgovačkom društvu BIOINTEGRA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Medinci, izdana je 

dozvola za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije.  

Ukupnu godišnju energetsku učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija Nard-

Valpovo za 2021. godinu nije moguće odrediti. 

Energetskom subjektu PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d.o.o. za skladištenje plina, Zagreb, 

odbijen je iznos tarifnih stavki za skladištenje plina iz Zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki 

za skladištenje plina  za treće regulacijsko razdoblje 2022. – 2026., prema Metodologiji utvrđivanja 

iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina. 

Upravno vijeće donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za treće regulacijsko 

razdoblje 2022.-2026. Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za treće regulacijsko 

razdoblje 2022.-2026. bit će objavljena u „Narodnim novinama“. 

Nakon provedenog nadzora, utvrđeno je da postupanje energetskog subjekta GRADSKA PLINARA 

ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. za opskrbu plinom,  Zagreb, u vezi s izmjenom uvjeta ugovora o opskrbi 

plinom kupaca koji nisu kućanstvo, i to izmjene cijene plina, nije bilo provedeno u skladu s  člankom 

6. Općih uvjeta opskrbe plinom. Na temelju činjeničnog stanja utvrđenog Odlukom o provedenom 

nadzoru od 16. ožujka 2022., bit će pokrenut prekršajni postupak protiv energetskog subjekta 

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. za opskrbu plinom, i protiv odgovorne osobe 

energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. za opskrbu plinom.  

 

Energetskom subjektu MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju plina, Kutina,  

na vlastiti zahtjev, prestaje važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom.  

Energetskom subjektu PLIN-PROJEKT d.o.o. za izgradnju plinovoda i distribuciju plina, Nova 

Gradiška, na vlastiti zahtjev, prestaje važiti dozvola za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe 

plinom.  

Energetskom subjektu ERDAL TRADING LTD, Republika Malta, produžena je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti trgovine plinom.  

 

Trgovačkom društvu AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, izdana je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti skladištenja biogoriva.  

Trgovačkom društvu AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge,  Zagreb, izdana je dozvola za 

obavljanje energetske djelatnosti trgovine na veliko biogorivom.  


