19. srpnja 2013.
Operatorima predstavljen prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za
distribuciju plina
U Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA) je u skladu s novom praksom redovnih
konzultacija s predstavnicima energetskog sektora 8. srpnja 2013. održan sastanak s predstavnicima
operatora plinskog distribucijskog sustava na kojem su upoznati s prijedlogom Metodologije
utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina koji je do 14. srpnja bio na javnoj raspravi.
Nastojimo unaprijediti rad regulatornog tijela i sa
svim energetskim subjektima pa tako i s
distributerima plina stvoriti što bolju interakciju,
kazao je dipl. ing. Tomislav Jureković,
predsjednik Upravnog vijeća HERA-e, i
napomenuo kako je riječ o novoj generaciji
tarifnih sustava te značajnom poboljšanju u
odnosu na dosadašnju praksu. Smatramo da će
ovakva Metodologija mrežnim djelatnostima
postupno stvoriti bolje i stabilnije uvjete za rad i
održivo poslovanje, dodao je Jureković.
Metodologija se zasniva na principu poticajne
regulacije, dakle metodi maksimalno dozvoljenog
prihoda jer nam je cilj da se osigura primjerena financijska sposobnost te povećanje učinkovitosti i
produktivnosti operatora distribucijskih sustava. Tarife će se odrediti za sve godine regulacijskog
razdoblja prije njegovog početka. Prvo regulacijsko razdoblje trajat će tri, a naredna po pet godina.
Tarife će se svake godine usklađivati s indeksom potrošačkih cijena. Ukupni dozvoljeni prihod
operatora distribucijskih sustava utvrđivat će se na temelju opravdanih troškova poslovanja
(operativnih i kapitalnih) i odgovarajućeg prinosa na regulirana sredstva, rekao je dr.sc. Nikola
Vištica, direktor Sektora za plin i naftu u HERA-i.
HERA je dužna Metodologiju donijeti do 14. rujna 2013., ali planira to napraviti i ranije. Usvajanje
Metodologije planirano je 31. srpnja 2013., a stupanje na snagu sredinom kolovoza . Distributeri će
zahtjeve za odobravanje novih tarifa HERA-i podnijeti do sredine rujna, a njihova primjena počinje
1. siječnja 2014.
Predstavnici operatora plinskog distribucijskog sustava na sastanku su iznijeli više primjedbi i
prijedloga na prijedlog Metodologije. Npr. da je dopušteni gubitak plina u sustavu od tri posto, koji
će se odobravati kod određivanja tarife, vrlo oštro postavljen jer je kod mnogih distributera puno
veći što ne mogu brzo smanjiti bez velikih ulaganja pa bi zbog toga moglo biti ugroženo poslovanje
nekih distributera. Zatražili su i da se prizna barem dio troškova promidžbe jer kupce trebaju
upoznati s ponudom, te da se uvede više od četiri predložena tarifna modela itd.
Vištica je upozorio da neki distributeri imaju prevelike gubitke plina u sustavu - čak do 15 posto što
je neprihvatljivo. Predloženih tri posto je, prema njegovim riječima, realan iznos, za usporedbu u
okolnim zemljama su dozvoljeni gubici znatno niži. Ne može se, napomenuo je, dopustiti da
polovica prihoda nekog operatora distribucijskog sustava „ode u zrak“ kroz gubitke plina. No,
složio se da HERA provede dodatne analize i pokuša pronaći model za postupno smanjenje
gubitaka kod operatora gdje je ono potrebno. Također će se analizirati potreba povećanja broja
tarifnih modela.
Ujedno je operatore plinskog distribucijskog sustava pozvao da sve argumentirane primjedbe i
prijedloge vezane uz prijedlog nove Metodologije pošalju HERA-i koja će ih pažljivo razmotriti pa
će se o njima razgovarati na sljedećem sastanku najavljenom za drugu polovicu kolovoza.

Istodobno im je poručio da prvo naprave analize po novom prijedlogu i vide što im donosi. U cilju
da operatorima olakšaju primjenu nove metodologije, djelatnici HERA-inog Sektora za plin i naftu
su razvili tablice za izračun tarifa. Način korištenja tablica na sastanku je detaljno izložio Goran
Babić, voditelj Odjela za tarifne sustave i tržište plina i nafte u HERA-i.
Distribucija mora biti postavljena na zdravim temeljima tako da se operatorima plinskog
distribucijskog sustava priznaju svi stvarni troškovi jer distribucija kao mrežna i regulirana
djelatnost mora normalno funkcionirati kao preduvjet za nesmetanu opskrbu kupaca i daljnji razvoj
tržišta plina, zaključio je Vištica.

