IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta

Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

Stvaratelj dokumenta, tijelo
koje provodi savjetovanje

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

Svrha dokumenta

Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti bili
uključeni u postupak izrade
odnosno u rad stručne radne
skupine za izradu nacrta?

Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili na
neki drugi odgovarajući
način?

Mrežnim pravilima se određuju:
 opis distribucijskog sustava,
 razvoj, građenje i održavanje distribucijskog sustava,
 upravljanje i nadzor nad distribucijskim sustavom,
 priključenje na distribucijski sustav,
 ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja
distribucijskog sustava,
 prava i dužnosti operatora distribucijskog sustava i
korisnika distribucijskog sustava,
 mjerna pravila,
 izrada standardnih profila potrošnje,
 objava podataka i razmjena informacija,
 povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava,
 uvjeti ograničenja i obustave isporuke plina,
 neovlaštena potrošnja plina,
 sadržaj uredno podnesenog zahtjeva za priključenje,
 naknada štete.

Mrežna pravila su donesena sukladno odredbama Zakona o
tržištu plina, a u izradi nacrta sudjelovao je Radni tim
predstavnika operatora distribucijskog sustava

DA

www.hera.hr

Javna rasprava je bila otvorena
od 19. rujna do 3. listopada
2014.

www.hera.hr

Energetski subjekti koji imaju dozvolu HERA-e za
obavljanje energetske djelatnosti:

Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti
dostavili svoja očitovanja?

1. PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina,
2. PLINKOM d.o.o., Pitomača,
3. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.,
Zagreb,
4. PLINACRO d.o.o., Zagreb,
5. MET CROATIA ENERGY TRADE d.o.o., Zagreb,
6. ELEKTROMETAL- DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.,
7. MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec,
8. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb,
9. TERMOPLIN d.d., Varaždin,
10. EVN CROATIA PLIN d.o.o., Zagreb,
11. PRIRODNI PLIN d.o.o., Zagreb,

te predstavnici zainteresirane javnosti:
1. Hrvatska gospodarska komora - Sektor za industriju,
Zagreb i
2.JURA d.o.o., Slavonski Brod.

Razlozi
prihvaćanja/neprihvaćanja
pojedinih primjedbi
zainteresirane javnosti na
određene odredbe
nacrta/prijedloga
Troškovi provedenog
savjetovanja

Detalji se nalaze u tablici - Javna rasprava o Mrežnim pravilima
plinskog distribucijskog sustava – rezultati javne rasprave

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne
financijske troškove

