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Načelne primjedbe na 
Prijedlog metodologije

Načelno ES iznosi kako 1. regulacijsko razdoblje treba trajati četiri godine (do 31.12.2017.), a ne kako je predloženo 
Prijedlogom Metodologije u trajanju od dvije godine i devet mjeseci (od 1.4.2014. do 31.12.2016.).
Isto tako, s obzirom na rok podnošenja zahtjeva za određivanje iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (15.02.2014.) 
i u sklopu istog obvezu dostave financijskog izvješća za godinu T-1 (2013) ovjerenog od strane ovlaštenoga revizora, 
ES iznosi kako do navedenog roka neće moći ovjeriti financijsko izvješće za T-1 (2013) već samo privremeno izvješće, 
stoga predlaže da bazna godine bude 2012. 

Načelno energetski subjekt iznosi kako 1. regulacijsko razdoblje 
treba trajati četiri godine (do 31.12.2017.), a ne kako je predloženo 
Prijedlogom Metodologije u trajanju od dvije godine i devet mjeseci 
(od 1.4.2014. do 31.12.2016.).
Isto tako, s obzirom na rok podnošenja zahtjeva za određivanje 
iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (15.02.2014.) i u sklopu 
istog obvezu dostave financijskog izvješća za godinu T-1 (2013) 
ovjerenog od strane ovlaštenoga revizora, ES iznosi kako do 
navedenog roka neće moći ovjeriti financijsko izvješće za T-1 
(2013) već samo privremeno izvješće, stoga predlaže da bazna 
godine bude 2012. 

HERA uvažava navedenu primjedbu vezanu uz 
podnošenje zahtjeva za određivanje iznosa 
tarifnih stavki za skladištenje plina (15.02.2014.) i 
dostavu financijskog izvješća za 2012. ovjereno 
od strane ovlaštenog revizora, budući da 
energetski subjekt do navedenog roka neće moći 
dostaviti financijsko izvješće za 2013. ovjereno od 
ovlaštenog revizora, a kako je predloženo 
Prijedlogom Metodologije.  

HERA smatra da je ispravno propisati prvo regulacijsko 
razdoblje od dana stupanja na snagu iznosa tarifnih 
stavki za skladištenje plina, odnosno od 1. travnja 2014. 
do 31. prosinca 2016., a drugog i narednih regulacijskih 
razdoblja u trajanju od pet godina, budući je isto 
usklađeno s regulacijskim razdobljima ostalih 
energetskih djelatnosti propisanih pripadajućim 
metodologijama. 

Članak 3.

HERA je dodatno propisala definiciju 
prosječna tarifa  - kvocijent planiranog 
dozvoljenog prihoda i planiranog 
ukupnog ugovorenog radnog volumena 
u pojedinoj godini regulatornog računa  s 
obzirom na poglavlje VIII. 
REGULATORNI RAČUN.

Članak 10.

HERA dodatno smatra kako nije 
opravdan trošak rashodi - otpisi 
materijalne i nematerijalne imovine , u 
slučaju kada se ista imovina zamjenjuje 
novom imovinom koja se unosi u 
regulirana sredstva. Naime, ako se 
postojeća dotrajala imovina (npr. 
kompresori) rashoduje te se istovremeno 
nabavlja ista nova imovina (npr.novi 
kompesori), onda će se taj postupak 
priznati kroz prinos i amortizaciju na 
novu imovinu, ali bez priznavanja 
troškova rashodovanja iste imovine.

Članak 27.
ES predlaže izmjenu stavke 2. ovog članka kako slijedi:
(2) Radni volumen jednog standardnog paketa skladišnog kapaciteta (SBU) utvrđuje se u iznosu 50.000.000 kWh.

Primjedba na ovaj članak odnosi se na izmjenu stavke 2. ovog 
članka kako slijedi:
(2) Radni volumen jednog standardnog paketa skladišnog 
kapaciteta (SBU) utvrđuje se u iznosu 50.000.000 kWh.

HERA uvažava navedenu primjedbu te će se 
Metodologijom u stavku 2. ovog članka propisati 
kako je predloženo.

Članak 28.
ES predlaže izmjenu stavke 4. ovog članka, odnosno u tablici predlaže izmjeniti naziv kolone Iznos tarifne stavke  u 
Vrsta tarifne stavke.

Primjedba na ovaj članak odnosi se na izmjenu stavke 4. ovog 
članka, odnosno energetski subjekt u tablici predlaže izmjeniti 
naziv kolone Iznos tarifne stavke  u Vrsta tarifne stavke .

HERA uvažava navedenu primjedbu vezanu za 
izmjenu naziva kolone u tablici iz stavka 4. ovog 
članka. Naziv kolone mijenja se u Tarifne stavke .

Članak 29.

ES predlaže izmjenu podnaslova u poglavlju VI. IZRAČUN TARIFNIH STAVKI iz Tarifne stavke za standardni paket 
skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini  u Tarifna stavka za standardni paket skladišnog kapaciteta na godišnjoj 
razini. 
Isto tako, ES predlaže izmjenu definicije nSBU kako slijedi: nSBU - planirani broj ugovorenih standardnih paketa 
skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika u reg. godini t (kom SBU).

Primjedba na ovaj članak odnosi se na izmjenu podnaslova u 
poglavlju VI. IZRAČUN TARIFNIH STAVKI iz Tarifne stavke za 
standardni paket skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini u 
Tarifna stavka za standardni paket skladišnog kapaciteta na 
godišnjoj razini . 
Isto tako, energetski subjekt predlaže izmjenu definicije nSBU kako 
slijedi: nSBU - planirani broj ugovorenih standardnih paketa 
skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini svih korisnika u reg. 
godini t (kom SBU).

HERA prihvaća navedenu primjedbu na izmjenu 
podnaslova u poglavlju VI. IZRAČUN TARIFNIH 
STAVKI  te će se Metodologijom propisati 
podnaslov kako slijedi: Tarifna stavka za 
standardni paket skladišnog kapaciteta na 
godišnjoj razini . 

Isto tako, HERA prihvaća izmjenu definicije nSBU 

kako je predloženo od energetskog subjekta. 

Članak 30.
HERA je korigirala formule u stavku 1. i 
stavku 3. s obzirom na koeficijente 0,5 i 
0,8 vezane uz stavke DPSTAL i KAPS,POV

Članak 32.
HERA je izmjenila izraz stalni kapacitet 
sa izrazom pojedinačna stalna usluga . 

Članak 33.
ES predlaže izmjenu stavke 1. ovog članka, odnosno izmjenu definicije NSBU kako slijedi: NSBU - iznos mjesečne 
naknade za korištenje jednog standardnog paketa skladišnog kapaciteta (kn). 

Primjedba na ovaj članak odnosi se na izmjenu stavke 1. ovog 
članka, odnosno izmjenu definicije NSBU kako slijedi: NSBU - iznos 
mjesečne naknade za korištenje jednog standardnog paketa 
skladišnog kapaciteta (kn). 

HERA ne prihvaća izmjenu definicije NSBU sukladno 
primjedbama, s obzirom da se N SBU odnosi na iznos 
mjesečne naknade za korištenje ugovorenih standardnih 
paketa skladišnog kapaciteta za pojedinog korisnika.

Članak 34.
ES obrazlaže kako ne vidi razlog da obračun pojedinačnih i prekidivih usluga mora biti na jedinstvenom računu s 
obračunom SBU. ES smatra kako korisnik nema nikakvih pogodnosti vezano uz ovu odredbu, a ista će operatoru 
nepotrebno uzrokovati dodatne troškove za prilagodbu software-a.

Primjedba na ovaj članak odnosi se na obrazloženje energetskog 
subjekta kako ne vidi razlog da obračun pojedinačnih i prekidivih 
usluga mora biti na jedinstvenom računu s obračunom SBU. 
Energetski subjekt smatra kako korisnik nema nikakvih pogodnosti 
vezano uz ovu odredbu, a ista će operatoru nepotrebno uzrokovati 
dodatne troškove za prilagodbu software-a.

Metodologijom će se u stavku 1. ovog članka 
propisati da je operator dužan obračunati 
naknadu za korištenje sustava skladišta plina za 
svakog pojedinog korisnika za svaki pojedini 
mjesec i za to ispostaviti korisniku račun.

Članak 38.

Članak 39.

Članak 40.
ES predlaže izmjenu u stavku 1. ovog članka na način da se umjesto pozivanja na članak 37. ispravi pozivanje na 
članak 39.

Primjedba na ovaj članak odnosi se na izmjenu u stavku 1. ovog 
članka na način da se umjesto pozivanja na članak 37. ispravi 
pozivanje na članak 39.

HERA prihvaća navedenu primjedbu, te će se 
Metodologijom propisati ispravno pozivanje na 
članak 39.

Članak 41.
ES predlaže izmjenu u stavku 2. ovog članka na način da se umjesto svih pozivanja na članak 37. ispravi pozivanja na 
članak 39.

Primjedba na ovaj članak odnosi se na izmjenu u stavku 2. ovog 
članka na način da se umjesto svih pozivanja na članak 37. ispravi 
pozivanja na članak 39.

HERA prihvaća navedenu primjedbu, te će se 
Metodologijom propisati ispravna sva pozivanja 
na članak 39.

Članak 43.

Članak 45.

Članak 50.
ES iznosi kako za korisnike koji sada podnose prve zahtjeve za rezervaciju usluge skladištenja, odnosno koji sada 
ugovaraju usluge skladištenja plina na petogodišnji rok nije motivirajuće to što se Prijedlogom Metodologije predlaže 
propisati tarifa samo za slijedeće dvije godine i devet mjeseci, dok ista za preostalo razdoblje nije poznata.

Primjedba na ovaj članak odnosi se na obrazloženje energetskog 
subjekta kako za korisnike koji sada podnose prve zahtjeve za 
rezervaciju usluge skladištenja, odnosno koji sada ugovaraju 
usluge skladištenja plina na petogodišnji rok nije motivirajuće to 
što se Prijedlogom Metodologije predlaže propisati tarifa samo za 
slijedeće dvije godine i devet mjeseci, dok ista za preostalo 
razdoblje nije poznata.

HERA smatra da sva regulacijska razdoblja propisana 
metodologijom za pojedine energetske djelatnosti 
trebaju biti usklađena. Sukladno tome, HERA će 
Metodologijom propisati regulacijska razdoblja 
predložena Prijedlogom Metodologije. 

Članak 53.

ES predlaže izmjenu u stavku 2. ovog članka na način da se ispunjena Tablica 1. Ukupni operativni troškovi poslovanja, 
kao i ovjereno financijsko izvješće od strane ovlaštenog revizora dostavljaju za godinu T-2 (2012), a ne kako je 
predloženo Prijedlogom Metodologije za godinu T-1 (2013) iz razloga navedenih u načelnim primjedbama na Prijedlog 
Metodologije.

Primjedba na ovaj članak odnosi se na izmjenu u stavku 2. ovog 
članka na način da se ispunjena Tablica 1. Ukupni operativni 
troškovi poslovanja, kao i ovjereno financijsko izvješće od strane 
ovlaštenog revizora dostavljaju za godinu T-2 (2012), a ne kako je 
predloženo Prijedlogom Metodologije za godinu T-1 (2013) iz 
razloga navedenih u načelnim primjedbama na Prijedlog 
Metodologije.

HERA uvažava navedenu primjedbu te će se 
Metodologijom, u stavku 2. ovog članka, propisati 
da se ispunjena Tablica 1. Ukupni operativni 
troškovi poslovanja, kao i ovjereno financijsko 
izvješće od strane ovlaštenog revizora dostavljaju 
za godinu T-2 (2012).

HERA  - zaključno

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA, KRITIKA I PRIMJEDBI - najkasnije do 1. veljače 2014.

HERA je izvršila određene nomotehničke 
ispravke u stavku 2. članka 38. i u stavku 
1. točkama 4. i 5. članka 39., a vezano za 
preciznije definiranje tarifnih stavki.

HERA je izmjenila izraz prekidive usluge 
na godišnjoj razini sa izrazom prekidive 
usluge na dnevnoj razini . 
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