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SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA KOMENTAR 

Načelne 

primjedbe na 

Metodologiju 

S obrazloženjem neuspostavljenog učinkovitog mehanizma razmjene podataka kao 

preduvjeta za kvalitetniju izradu ugovornih rasporeda zbog kojeg se pristupilo izmjeni 

metodologije, omogućit će se subjektima odgovornim za odstupanje smanjenje troškova 

energije uravnoteženja. Istodobno metodologija ne omogućuje primjenu ugovornih 

rasporeda za učinkovito operativno planiranje rada pojedinih tržišnih sudionika. 

Kvalitetniji ugovorni rasporedi trebaju postati osnova za svakodnevnu izradu voznog 

reda s pripadajućim satnim rasporedom raspoloživosti pojedinačnih pomoćnih usluga 

uključujući i energiju uravnoteženja. Izvjesno je da ublažavanje predloženih 

koeficijenata neće izravno doprinijeti daljnjem poboljšanju kvalitete planiranja 

ugovornih rasporeda, to jest primjenjivosti istih u praksi. Posljedično, smanjenje 

troškova uravnoteženja na strani subjekata odgovornih za odstupanje može značajno 

utjecati na smanjenje izvora prihoda pružatelju usluge uravnoteženja. 

Možemo se složiti da je u pogledu kvalitete prijave ugovornih rasporeda 

tržište električne energije u Hrvatskoj još uvijek u razvoju, prvenstveno zbog 

načina prijave ugovornih rasporeda subjekata odgovornih za odstupanje. 

 

Smatra se da subjekti odgovorni za odstupanje trebaju prijavljivati ugovorne 

rasporede na način da se isti što bolje poklapaju sa određenim ostvarenjem. 

 

Smatramo ispravnom tvrdnju da se kvaliteta ugovornih rasporeda mora 

dodatno povećati te da Metodologija ima utjecaj na kvalitetu prijave 

ugovornih rasporeda, kao i na ukupan iznos dobiven obračunom električne 

energije uravnoteženja. 

Načelne 

primjedbe na 

Metodologiju 

Predlažemo da se korekcija koeficijenata cijene električne energije uravnoteženja za 

pozitivna i negativna odstupanja izvrši nakon analize utjecaja promjene koeficijenata na 

raspoložive iznose za financiranje usluge energije uravnoteženja.  

Pri određivanju koeficijenata Hrvatska energetska regulatorna agencija (daje: 

HERA) analizirala je utjecaje o kojima je riječ u primjedbi. 

 

S obzirom da se donošenjem posljednje Metodologije poboljšala kvaliteta 

prijave ugovornih rasporeda, HERA je odabrala kao reprezentativne podatke 

stvarne podatke iz prve polovice 2014. godine za simulaciju učinka 

Metodologije. Razmotren je učinak Metodologije i s obzirom na očekivani 

ukupan obračunati iznos energije uravnoteženja i s obzirom na učinak na 

subjekte odgovorne za odstupanje.  

Načelne 

primjedbe na 

Metodologiju 

Poteškoće s dostupnošću i kvalitetom ulaznih podataka iz problematike planiranja satne 

potrošnje za tržišne sudionike koji izrađuju ugovorne rasporede treba rješavati 

koordiniranom uspostavom učinkovitijeg mehanizma razmjene podataka utemeljenih na 

pogonskim mjerenjima i estimaciji, kako za potrebe izrade dnevnih dijagrama 

opterećenja pojedinih opskrbljivača tako i za procjenu gubitaka električne energije 

operatora prijenosne i distribucijske mreže. Kod usporedbe cijena električne energije 

unutar tolerancijskog pojasa za Hrvatsku sa Mađarskom i Slovenijom prema popratnom 

dokumentu prijedloga metodologije, korisno je usporediti i pokrivenost mjernih mjesta 

kroz sustav daljinskog očitanja. 

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (dalje: HOPS) na dnevnoj 

osnovi, u danu unaprijed, objavljuje na svojim internetskim stranicama satnu 

prognozu konzuma hrvatskog prijenosnog sustava sa srednjom vrijednošću 

svih apsolutnih postotnih pogrešaka (dalje: MAPE) u iznosu od 2% koja je 

dobivena na primjeru 2013. godine. 

http://www.hops.hr/wps/portal/hr/web/hees/dijagram/dnevni. 

 

http://www.hops.hr/wps/portal/hr/web/hees/dijagram/dnevni
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Za poboljšanje kvalitete planiranja potrošnje nužno je unaprijediti i proširiti sustav 

daljinskog očitanja većeg broja mjernih mjesta i uspostaviti učinkovit mehanizam 

razmjene podataka čime se stvaranju uvjeti za smanjenje stvarnih troškova energije 

uravnoteženja. 

Na ENTSO-E-ovoj platformi za transparentnost podataka (engl. ENTSO-E 

Transparency platform) dostupni su povijesni podaci o satnoj krivulji 

opterećenja prijenosnog sustava i prognozi za dan unaprijed. 

 

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. na svojim internetskim 

stranicama objavljuje povijesne podatke u agregiranom obliku potrebne za 

izračun ostvarenja opskrbljivača. 

http://www.hep.hr/ods/opskrbljivaci/izracun.aspx 

 

Možemo se složiti da problematiku dostupnosti povijesnih podataka iz 

problematike planiranja satne potrošnje za tržišne sudionike treba rješavati 

koordiniranom uspostavom učinkovitijeg mehanizma razmjene podataka. 

Načelne 

primjedbe na 

Metodologiju 

Člankom 6. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o naknadi za poticanje proizvodnje 

električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Narodne novine", br. 

128/13) definirano je da se sredstva naknade za poticanje od 01. studenog 2013. godine 

ne mogu koristiti za plaćanje troškova uravnoteženja nastalih zbog odstupanja u 

vrijednostima planirane i proizvedene električne energije u postrojenjima koja su u 

sustavu poticanja proizvodnje električne energije, osim za integrirana proizvodna 

postrojenja čija se proizvodnja koristi za opću potrošnju objekta. 

 

Za aktiviranu energiju tijekom 2014. u razdoblju od siječnja do lipnja 2014. godine 

prihodovano je 45,6 % iznosa prihodovanog za isto razdoblje 2013. godine. 

 

Trend povećanja udjela OIE u sustavu Republike Hrvatske, objektivna nemogućnost 

operativne primjene kvalitetnijih ugovornih rasporeda subjekata odgovornih za 

odstupanje povećava potrebe za aktivacijom energije uravnoteženja, uz istodobno 

smanjenje izvora prihoda za podmirenje troškova energije uravnoteženja. Metodologija 

i ostali akti kojima se osiguravaju prihodi za pružanje usluge energije uravnoteženja 

trebaju biti motivirajući kako za sadašnje tako i za nove pružatelje usluge energije 

Za izmjenu Uredbe Vlade Republike Hrvatske o naknadi za poticanje 

proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije 

("Narodne novine", br. 128/13) i eventualnih posljedica iste predlažemo da 

se obratite Vladi Republike Hrvatske. 

 

Pri davanju suglasnosti i donošenju akata temeljem procedure iz Zakona o 

tržištu električne energije ("Narodne novine", br. 22/13) (dalje: Zakon o 

tržištu) razmotrit će se problematika uravnoteženja proizvođača u sustavu 

poticaja.  

http://www.hep.hr/ods/opskrbljivaci/izracun.aspx
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uravnoteženja s konačnim ciljem razvoja i uspostave tržišta pomoćnih usluga i energije 

uravnoteženja. 

 

Predlažemo primjenu odredbe članka 9. Tarifnog sustava za proizvodnju električne 

energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Narodne novine", br. 63/12) 

kojom operator tržišta iz sredstava naknade za poticanje plaća operatoru prijenosnog 

sustava troškove uravnoteženja elektroenergetskog sustava, nastale radom postrojenja 

povlaštenih proizvođača koji imaju pravo na poticajnu cijene. 

Načelne 

primjedbe na 

Metodologiju 

U skladu s Zakonom o tržištu električne energije ("Narodne novine", 22/13) 

podzakonski propisi, u sklopu kojih je i Metodologija za određivanje cijena za pružanje 

usluga uravnoteženja, trebali su biti doneseni. Isto nije učinjeno, a određeni dijelovi 

važeće Metodologije ne omogućavaju troškovno utemeljen pristup i opravdanost visine 

troškova uravnoteženja elektroenergetskog sustava, a posljedično i usporavaju tržišta 

pomoćnih usluga. 

 

Predlažemo da se hitno razmotri donošenje Metodologije za određivanje cijena za 

pružanje usluga uravnoteženja paralelno s ostalim definiranim propisima.  

HERA je donijela Metodologiju za određivanje cijena za pružanje usluge 

uravnoteženja ("Narodne novine", broj 85/15).  

Načelne 

primjedbe na 

Metodologiju 

Prijedlog izmjene metodologije na određen način popravlja neusklađenosti koje se 

pojavljuju kod obračuna odstupanja, ali još uvijek se nigdje ne definira da se obračun 

odstupanja bilančnim grupama u pojedinom mjesečnom razdoblju mora izjednačiti s 

troškovima koje je HOPS imao iz obavljanja uravnoteženja sustava. Zato ponovno 

predlažemo da se ta usklađenost definira kao temeljni uvjet obračuna odstupanja. To 

znači da je jedinične cijene Cp i Cn potrebno odgovarajuće korigirati na stvarne troškove 

koje je Operator prijenosnog sustava imao s uravnoteženjem istog.  

HERA će donijeti metodologiju za određivanje cijena za obračun električne 

energije uravnoteženja u kojoj se planira određivati cijene koje trebaju 

odražavati stvarne troškove.  

Načelne 

primjedbe na 

Metodologiju 

Prijedlog novih izmjena Metodologije za određivanje cijena za obračun energije 

uravnoteženja zbog smanjenja tolerancijskog praga Tmax kao i zadržavanja pokazatelja 

odstupanja d (odnosno koeficijenata kpd i knd) te rasta korekcijskog koeficijenta kmax 

gotovo isključivo pogađa nas kao opskrbljivača dok s druge strane značajno pogoduje 

ostalim opskrbljivačima. 

Ne možemo se složiti da koeficijent pozitivnog odstupanja u obračunskom 

intervalu kpd i koeficijent negativnog odstupanja u obračunskom intervalu knd 

pogađaju isključivo jednog opskrbljivača, pošto isti ne ovise o veličini 

opskrbljivača nego o jednom od statističkih svojstava kvalitete planiranja. 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1667.html
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Smatramo da je naprijed navedena primjedba od iznimnog značaja. 

Vrijednost tolerancijskog praga ima značajniji utjecaj na veće opskrbljivače 

od kojih se očekuju manja relativna odstupanja. 

Načelne 

primjedbe na 

Metodologiju 

Prijedlogom novih izmjena Metodologije za određivanje cijena za obračun energije 

uravnoteženja predviđeno je smanjenje tolerancijskog praga Tmax koji, za sada, ne 

dostiže niti jedan opskrbljivač izvan HEP Grupe čime se izravno vrši penalizacija 

određenog opskrbljivača što smatramo neprimjerenim. 

Pogledati prethodni komentar.  

Načelne 

primjedbe na 

Metodologiju 

Smatramo da je potrebno ukinuti koeficijente pozitivnog i negativnog odstupanja kpd i 

knd jer nelogično kažnjavaju satno odstupanje. 

Koeficijent pozitivnog odstupanja u obračunskom intervalu kpd i koeficijent 

negativnog odstupanja u obračunskom intervalu knd slijedno se izračunavaju 

iz vrijednosti pokazatelja odstupanja subjekta odgovornog za odstupanje u 

obračunskom razdoblju d. 

 

Vrijednost pokazatelja odstupanja subjekta odgovornog za odstupanje u 

obračunskom razdoblju d identificira izrazita odstupanja opskrbljivača te 

utječe na jediničnu cijenu električne energije ovisno o načinu odstupanja 

opskrbljivača čime bi trebao odvraćati subjekta odgovornog za odstupanje od 

izrazitih odstupanja. 

Načelne 

primjedbe na 

Metodologiju 

Nakon provedene analize utjecaja predloženih promjena na specifični trošak energije 

uravnoteženja pozdravljamo promjene uz prijedlog da se iste primjenjuju odmah po 

objavi u „Narodnim novinama“. S obzirom da po obračunu po trenutno važećoj 

„Metodologiji za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja 

subjektima odgovornim za odstupanje“ predstavlja neopravdano veliki financijski teret, 

mišljenja smo da nema razloga da promjene ne budu primjenjive značajno ranije nego 

predloženi početak primjene 1.1.2015. 

Nakon donošenja metodologije bilo je potrebno izvršiti prilagodbu sustava za 

obračun energije uravnoteženje te ostaviti dovoljno vremena za sve ostale 

predradnje koje sudionici na tržištu električne energije trebaju obaviti. 

 

HERA će kao i do sada nastaviti s nadzorom praćenja trenda kvalitete prijave 

ugovornih rasporeda tijekom 2014. godine te u ovisnosti o istom donijeti 

metodologiju. Načelne 

primjedbe na 

Metodologiju 

Analizom prijedloga „Izmjena Metodologije za određivanje cijena za obračun energije 

uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje“ zaključili smo kako će predložene 

promjene pozitivno utjecati na razvoj tržišta kao i na smanjenje cijena električne 

energije za krajnje kupce. Budući da ne vidimo razlog zbog kojega bi se promjene 

stupile na snagu tek od 1. siječnja 2015. godine predlažemo da izmjene stupe na snagu 

1. listopada 2014. godine. 
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Članak 1. 

Predlažemo da sa se tolerancijski prag Tmax ostavi na 20 MWh kao što je bio i do sada, 

odnosno da se akt ne mijenja u tome dijelu pošto isti pogađa isključivo velike 

opskrbljivače.  

Prijedlog se ne prihvaća uz veća navedena obrazloženja.  

Članak 1. 

Ne slažemo se sa smanjenjem maksimuma tolerancijskog praga s 20 MWh na 15 MWh. 

Naime, nisu svi u mogućnosti vršiti planiranje potrošnje s istom razinom točnosti. 

Nadalje, navedeno smanjenje maksimalnog tolerancijskog praga ne utječe na 

opskrbljivače izvan HEP Grupe.  

Primjedba je već obrađena u prijašnjim komentarima.  

Članak 2.  

Povećanje najveće vrijednosti korekcije koeficijenta pozitivnog i negativnog odstupanja 

u obračunskom razdoblju subjekta odgovornog za odstupanje kmax sa 0,5 na 0,7 povrh 

svih penala dodatno i pretjerano (70%) kažnjava udjel određenog odstupanja. 

Koeficijenti kpd i knd nelogično i neprirodno penaliziraju satno odstupanje. 

 

Predlažemo ukidanje koeficijenata pozitivnog i negativnog odstupanja kpd i knd 

(koeficijenata povezanih sa pokazateljem odstupanja d ). 

Pogledati već iznesene komentare na ovu temu.  

Članak 2.  

Zadržati postojeće koeficijente za pozitivna i negativna odstupanja do analize utjecaja 

predloženog smanjenja koeficijenata ("peglanja") na dostani iznos za pokrivanje 

stvarnih troškova energije uravnoteženja kroz aktivaciju sekundarne i tercijarne 

regulacije.  

HERA je analizirala navedene utjecaje na način koji je već objašnjen u 

prijašnjim komentarima. 

 

Prijedlog za zadržavanjem dosadašnjih koeficijenata se odbija. Predloženim 

izmjenama koeficijenata očekivano će doći do smanjenja obračunatih iznosa 

za energiju uravnoteženja i smanjenja troškova subjektima odgovornim za 

odstupanje. 

 

HERA će postupiti sukladno proceduri iz Zakona o tržištu električne energije, 

nastavno na postupanje ostalih energetskih subjekata u pogledu donošenja 

predviđenih podzakonskih akata. 

 

Način određenih koeficijenata unutar metodologije ne bih trebao zaustaviti 

trend povećanja kvalitete prijave ugovornih rasporeda subjekata odgovornih 

za odstupanje.  
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Članak 3. 
Predlažemo da izmjene Metodologije stupe na snagu odmah po objavi u „Narodnim 

novinama“ Temeljem već danog obrazloženja prijedlog za izmjenom trenutka stupanja 

na snagu se ne prihvaća.  
Članak 3.  

Ove Izmjene Metodologije objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupaju na snagu 1. 

listopada 2014. godine. 

Prijedlog 

novoga Članka 

Ukoliko su ukupni troškovi uravnoteženja elektroenergetskog sustava Hrvatske u 

obračunskom intervalu veći ili mani od zbroja bilančnih obračuna svih bilančnih skupina 

jedinične cijene Cp i Cn u obračunskim intervalima korigiraju se tako da zbroj bilančnih 

obračuna svih bilančnih skupina u obračunskom intervalu pokrije troškove 

uravnoteženja koje je imao operator prijenosnog sustava. 

Navedeni prijedlog u okviru sadašnjeg trenutka je neprovediv što je 

obrazloženo u prijašnjim komentarima.  

Prijedlog 

novog članka 
Primjena/reaktivacija članka 7. iz metodologije.  

Glede navedenog prijedloga upućujemo predlagatelja na Vladu Republike 

Hrvatske temeljem već danog obrazloženja.  

 


