HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

14. rujna 2022.
Priopćenje za javnost s 30. sjednice Upravnog vijeća HERA-e
Trgovačkom društvu PELET GRUPA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Zagreb, izdana je dozvola za
obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije te dozvola za obavljanje energetske
djelatnosti opskrbe toplinskom energijom.
Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Bioplinsko postrojenje
„Slatina“ 1 MW za 2021. godinu određena je u iznosu od 51,9 %.
Trgovačkom društvu NIZA d.o.o., farma muznih krava, Niza, odobren je zahtjev za izdavanje rješenja
o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije na postrojenju za proizvodnju
električne energije pod nazivom: Bioplinsko postrojenje Niza.
Energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. za opskrbu plinom,
Zagreb, naloženo je da kao opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge, radi osiguravanja sigurnosti,
redovitosti, kvalitete i cijene opskrbe kućanstava te radi ostvarivanja prava krajnjih kupaca iz
kategorije kućanstvo na povratak na javnu uslugu opskrbe plinom, za sva distribucijska područja na
kojima je određen kao opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge opskrbe plinom:
a) pokrene postupke promjene opskrbljivača plinom za sva obračunska mjerna mjesta
krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo za koja je primio od krajnjih kupaca potpisane
obrasce zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom, u što kraćem roku, odnosno:
− za zahtjeve primljene do 14. rujna 2022. - najkasnije do 20. rujna 2022.
− za zahtjeve primljene nakon 14. rujna 2022. - najkasnije u roku od 5 dana od dana
primitka zahtjeva za promjenu opskrbljivača
b) omogući primanje zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom i elektroničkim putem te da
na svojoj mrežnoj stranici omogući jednostavan i lako dostupan pristup informacijama o
promjeni opskrbljivača plinom, elektroničkoj adresi za dostavu zahtjeva za promjenu
opskrbljivača plinom i poveznici za preuzimanje obrasca zahtjeva za promjenu
opskrbljivača plinom, o čemu je dužan obavijestiti Hrvatsku energetsku regulatornu
agenciju i dostaviti joj odgovarajuće dokaze na adrese elektroničke pošte hera@hera.hr i
plin@hera.hr u roku od tri dana od dana primitka ove Odluke
c) u roku od sedam dana od dana primitka ove Odluke dostavi Hrvatskoj energetskoj
regulatornoj agenciji popis krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo za koje je do dana
primitka ove Odluke primio zahtjeve za promjenu opskrbljivača plinom, a koji popis
najmanje treba sadržavati: redni broj, identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog
mjesta, OIB krajnjeg kupca, ime, prezime i adresu krajnjeg kupca, naznaku o kojem
distribucijskom području se radi, datum primitka zahtjeva i status postupka promjene
opskrbljivača (nije pokrenut, u tijeku, proveden, prekinut), i to u pisanom i u
elektroničkom obliku.
Upravno vijeće donijelo je i sljedeće odluke iz plinskog sektora i to:
-

Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

-

Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada
do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.

-

Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport plina
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-

Odluku o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

-

Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina

-

Odluku o naknadi za organiziranje tržišta plina

-

Odluku o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje
priključnog kapaciteta

-

Odluku o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava

-

Odluku o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin

-

Odluku o cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina

-

Odluku o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava

-

Odluku o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge

Sve gore navedene odluke bit će objavljene u „Narodnim novinama“.
Važno je istaknuti da su navedene odluke iz plinskog sektora donesene zbog izmjene u načinu
obračuna, odnosno utvrđivanja energije isporučenog plina pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti.
Za krajnje kupce primjena gornje ogrjevne vrijednosti Hg, u skladu s donesenom Odlukom o iznosu
tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. te
za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023., nema utjecaja na ukupan trošak za isporučenu energiju
plina u odnosu na dosadašnji obračun kada se primjenjivala donja ogrjevna vrijednost Hd. Obavijest
o navedenim promjenama HERA je objavila na svojim mrežnim stranicama na sljedećoj poveznici:
https://www.hera.hr/hr/docs/2022/Priopcenje_2022-09-20.pdf
Upravno vijeće donijelo je i Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje
kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. prosinca 2022. Navedena Odluka
bit će objavljena u „Narodnim novinama“.
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