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Obrazac za dostavu primjedbi na Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja 

iznosa tarifnih stavki za transport plina 

 

OBRAZAC 

SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja 

iznosa tarifnih stavki za transport plina 

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 

javnosti 

Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Aleja Vukovar 4 

44320 Kutina 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

Ivica Losso 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

Voditelj bilančne skupine na tržištu plina 

Opskrbljivač plinom 

Korisnik transportnog sustava 

Krajnji kupac na transportnom sustavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s 

nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno 

(upisati + ispred izabrane opcije) 

+ Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti 

 Anonimna objava 

Datum izrade: 13. listopad 2015. 

 

 

______________________________________ 

(potpis ovlaštene osobe) 

 

 

 

Napomene: 

1. U nastavku ovog obrasca upisuju se načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta te primjedbe i prijedlozi 

za pojedine članke. Tablice se mogu slobodno proširivati. 

2. Ukoliko se obrazac primjedbi šalje poštom ili faksom (01/6115-344), obrazac je potrebno potpisati. 

Obrasci se šalju na adresu 

 Hrvatska energetska regulatorna agencija 

 „za savjetovanje“ 

 Ulica grada Vukovara 14 

 10000 Zagreb  
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Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta 
 

U Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina u poglavlju VII 

Naknada za korištenje transportnog sustava predlaže se uvrstiti i dodatne kriterije odnosno koeficijente za 

određivanje visine naknade prema kojima će se kategorizirati potrošači ( krajnji kupci ) prirodnog plina.  

 

Kao prijedlog predlaže se slijedeće: 

 

Kategorizacija potrošača prirodnog plina je slijedeća : 

 

I. Potrošači prema kriteriju namjene potrošnje : 

 

1. potrošači koji prirodni plin koriste kao sirovinu  

2. potrošači koji prirodni plin koriste kao energiju u proizvodnom procesu 

3. potrošači koji plin koriste u neposrednoj potrošnji 

 

II. Potrošači prema kriteriju volumena transportiranog plina: 

 

1. 0 – 1.000.000 kWh/god.   (cca. 0 - 100.000 Sm3/god.)  

2. 1.000.001 - 100.000.000 kWh/god.  (100.000 - 10 milijuna Sm3/god.) 

3. 100.000.001 – 1.000.000.000 kWh/god. (cca 10 – 100 milijuna Sm3/god.) 

4. > 1.000.000.000 kWh/god.    (više od 100 milijuna Sm3/god. ) 

 

III. Potrošači prema kriteriju priključenja na transportni sustav: 

 

1. poduzetništvo priključeno na transportni sustav 

2. poduzetništvo na distribucijskom sustavu 

3. kućanstva 

 

U Tablici 1. prikazana je jedna od mogućih varijanti primjene nivoa koeficijenata na naknadu za korištenje 

transportnog sustava prema naprijed definiranim kriterijima u kategorizaciji potrošača odnosno krajnjih kupaca 

prirodnog plina. 

 

Tablica 1. Koeficijenti na Naknadu za korištenje transportnog sustava prema kategorizaciji potrošača 

 

  NAMJENA VOLUMEN PRIKLJUČAK 

Rabatna 

skala 
Sirovina 

Proizvodni 

proces 

Neposred. 

potrošnja 

0 do 

1 

mln. 

 

kWh 

1 

mln. 

do 

100 

mln.             

kWh 

100 

mln. 

do 1 

mlrd. 

kWh 

>1 

mlrd. 

kWh 

Transp. 

sustav 

Distrib. 

sustav 
Kućanstva 

0,90                     

0,92                     

0,95                     

0,98                     

1,00                     

1,00                     

1,02                     

1,05                     

1,08                     

1,10                     
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Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno 

podlogama 

 

Članak 1.  

Članak 2.  

Članak 3.  

Članak 4. Predlaže se izmjena koeficijenata sukladno vrijednostima navedenim u tablici iz razloga značajnijeg 

ugovaranja kapaciteta na godišnjoj i kvartalnoj razini u odnosu na mjesečnu i dnevnu razinu. 

 

Tromjesečje Koeficijenti za tromjesečni 

kapacitet (KT) 

Siječanj, veljača, ožujak  0,10  

Travanj, svibanj, lipanj  0,05 

Srpanj, kolovoz, rujan  0,05 

Listopad, studeni, prosinac  0,10  
 

Članak 5.  

Članak 6.  

Članak 7. Predlaže se uvrštavanje dodatnih kriterija i koeficijenata vezanih na kategorizaciju krajnjih kupaca 

prirodnog plina ( detaljnije navedeno u načelnim primjedbama i prijedlozima ). 

 

Nadalje stavak 5. (Iznos naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta iz stavaka 3. i 4. ovoga članka 

uvećava se na temelju aukcijskih premija ostvarenih u postupcima aukcija. ) predlaže se brisanje iz 

razloga povećavanje naknade za krajnjeg kupca (VBS/opskrbljivač će ovaj trošak prebaciti na 

krajnjeg kupca). Osim toga, nije jednoznačno definirano što je to ''aukcijska premija'', nepoznat je 

iznos iste i na temelju kojih kriterija će biti izračunat itd. 

U svakom slučaju ova kategorija bi mogla predstavljati jedan vid novog parafiskalnog nameta na 

gospodarske subjekte u RH.   

 

Članak 8. Operator je dužan podnijeti zahtjev za određivanje i promjenu tarifnih stavki najkasnije do 01. rujna 

u godini za narednu regulacijsku godinu. Obzirom na odredbe Mrežnih pravila transportnog sustava 

u kojem je rok za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava na godišnjoj razini 01.srpanj tekuće 

godine za narednu plinsku godinu, javlja se problematika usklađivanja ugovaranja opskrbe i 

transporta plina te donošenja poslovnih financijskih planova ( Najbolji primjer je Odluka o iznosu 

tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, Zagreb – 

NN 65/2015 od 12.06.2015. temeljem koje su troškovi transporta prirodnog plina za 

Petrokemiju tijekom plinske godine 2015./2016. porasli za 24,1 milijuna kuna odnosno  za 31 % 

u odnosu na dotadašnje važeće tarife ) 

Članak 9. Možda komentar za članak 8. ide u članak 9. – nejasno je koji je sada novi članak 41. i  42. 

Članak 10.  

Članak 11. U ovom članku je uvedena vrlo loša kontinuirana praksa u donošenju podzakonskih akata iz 

područja tržišta plina gdje se izmjene akata počinju primjenjivati u tijeku plinske godine, iako su 

Uredbe komisije EU sa kojima se usklađujemo donijete 2009. i 2013. godine. 

 

 


