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Priopćenje za javnost sa 29. sjednice Upravnog vijeća HERA-e 

 

Upravno vijeće donijelo je II. izmjene Plana nabave Hrvatske energetske regulatorne agencije za 

2022. godinu. Navedeni dokument će biti objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave 

Republike Hrvatske i na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.  

Donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog 

računovodstva energetskih subjekata. Navedeni dokument bit će objavljen u "Narodnim novinama". 

Odbijen je zahtjev trgovačkog društva ORNATUS d.o.o. za građenje i usluge, Plomin,  za izdavanje 

dozvole za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne energije. 

Trgovačkom društvu CMREČNJAK d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Sveti Urban, odobren 

je zahtjev za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije za 

postrojenje Sunčana elektrana Crrečnjak II. 

Na zahtjev energetskog subjekta Geo Power Energy Development d.o.o. za istraživanje, eksploataciju 

i proizvodnju električne energije, Zagreb, određena je obnova upravnog postupka produženja dozvole 

za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje električne.  

Utvrđeno je da se ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva 

Kogeneracijsko energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje za 2018., 2019., 2020. i 2021. 

godinu ne može odrediti iz razloga što proizvodno postrojenje naziva Kogeneracijsko energetsko 

postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje od listopada do prosinca 2018. godine, kao i od veljače do 

ožujka 2019. godine te od svibnja 2019. godine do kraja 2021. godine nije proizvodilo električnu 

energiju, što predstavlja privremenu nepravilnost u ispunjavanju uvjeta korištenja proizvodnog 

postrojenja naziva Kogeneracijsko energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje, za koje 

postrojenje je Hrvatska energetska regulatorna agencija trgovačkom društvu WHITEFIELD 

ENERGY d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju, Bjelopolje, izdala Rješenje o stjecanju 

statusa povlaštenog proizvođača električne energije. 

Nalaže se trgovačkom društvu WHITEFIELD ENERGY d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u 

stečaju, Bjelopolje, da bez odlaganja započne korištenje proizvodnog postrojenja naziva 

Kogeneracijsko energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje na način kojem je svrha 

ostvarenje ukupne godišnje energetske učinkovitosti za 2022. godinu u iznosu 50 % ili više. 

Ako ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracijsko 

energetsko postrojenje na biomasu 1 MW Bjelopolje za 2022. godinu bude manja od 50 % ili ako se 

ukupna godišnja energetska učinkovitost ne bude mogla odrediti, Hrvatska energetska regulatorna 

agencija će za predmetno postrojenje, bez daljnjeg upozorenja, pokrenuti postupak ukidanja Rješenja 

o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije. 


