
Načelne primjedbe na 

Prijedlog metodologije

Načelno su korisnici transportnog sustava iznijeli sljedeće primjedbe:

- iznosi koeficijenata za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na tromjesečnoj razini previsoki su u odnosu na 

jediničnu naknadu za korištenje transportnog sustava na godišnjoj razini, 

- relativne odnose koeficijenata za korištenje kapaciteta transportnog sustava na tromjesečnoj i mjesečnoj razini trebalo bi 

temeljiti na sezonskim i mjesečnim temperaturnim značajkama, 

- trenutni koeficijenti za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na dnevnoj razini (KD) su previsoki, 

- u formuli za izračun naknade za prekoračenje previsok je iznos koeficijenta koji iznosi 1,3, a koji se odnosi na nedozvoljeno 

prekoračenje, 

- podržavaju mogućnost zakupa kapaciteta na tromjesečnoj i unutardnevnoj razini na svim ulazima u i izlazima iz transportnog 

sustava, a ne samo na interkonekcijama kako je predloženo novim Mrežnim pravilima transportnog sustava,

- predlaže se uvrstiti i dodatne kriterije odnosno koeficijente za određivanje iznosa naknade za korištenje transportnog sustava 

prema kojima će se kategorizirati potrošači (krajnji kupci) prirodnog plina, i to prema namjeni potrošnje, volumenu 

transportiranog plina i priključenju, 

- predlaže se da se za svaku ulaznu i/ili izlaznu mjerno redukcijsku stanicu koja se stavlja u funkciju tijekom plinske godine 

primjenjuje godišnji koeficijent rezervacije kapaciteta (do isteka tekuće plinske godine),

- smatraju da je prije početka javne rasprave trebalo uskladiti predložena razdoblja rezervacije transportnih kapaciteta i termine 

objave Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina i prijedloga Mrežnih pravila 

transportnog sustava.

Načelno je operator transportnog sustava iznio sljedeće primjedbe:

- u novim mrežnim pravilima nije predviđeno uvođenje novih proizvoda na (lokalnim) ulazima u i izlazima iz transportnog 

sustava u Republici Hrvatskoj,

- može se omogućiti ugovaranje kapaciteta na tromjesečnoj razini na lokalnim ulazima u i izlazima iz transportnog sustava na 

način da korisnici do za to propisanog roka, dostave svoje rezervacije kapaciteta transportnog sustava (jednom godišnje kako je 

to propisano Uredbom CAM za interkonekcije) za uzastopna četiri kvartala naredne plinske godine. Navedena usluga operatora 

može biti omogućena za sljedeću plinsku godinu (2016./2017.).,

- operator neće biti u mogućnosti nuditi ugovaranje kapaciteta transportnog sustava na lokalnim ulazima u i izlazima iz 

transportnog sustava na unutardnevnoj razini,

- predlaže se izmjena koeficijenata za korištenje prekidivog kapaciteta na godišnjoj i mjesečnoj razini,

- predlaže se dopuna u dijelu propisivanja velikog i malog cjenovnog razreda iz članka 17. Uredbe CAM.

HERA uvažava primjedbe vezane za iznos koeficijenata i sezonalnsot, te će stoga umanjiti i prilagoditi iznose koeficijenata za 

korištenje transportnog sustava na tromjesečnoj razini i na dnevnoj razini.   

HERA smatra da, uzevši u obzir toleranciju od 10% za dozvoljeno prekoračenje, iznos koeficijenta u formuli za izračun naknade za 

nedozvoljeno prekoračenje od 1,3 nije previsok. Navedeni iznos koeficijenta ne može se mijenjati, a da se pritom ne mijenja i 

dozvoljena granica tolerancije. Navedeno će se razmotriti u budućim izmjenama matodologije. 

Operator transportnog sustava omogućit će ugovaranje kapaciteta na tromjesečnoj razini neposredno prije početka svakog od 

tromjesečja za to i naredna tromjesečja na lokalnim ulazima u i izlazima iz transportnog sustava počevši od plinske godine 2016./2017., 

odnosno od 1. listopada 2016. U skladu s navedenim, izmijenit će se prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava. 

Operator transportnog sustava također navodi da neće biti u mogućnosti nuditi ugovaranje kapaciteta transportnog sustava na lokalnim 

ulazima u i izlazima iz transportnog sustava na unutardnevnoj razini. Navedeno obrazlaže činjenicom da pružanje takve usluge 

zahtjeva izmjenu modela ugovaranja bez posrednika, što zahtjeva prilagodbu i detaljnu razradu poslovnih procesa, a shodno tome i  

rekonstrukciju informacijskog sustava za što je potrebno određeno vremensko razdoblje. HERA navedeno obrazloženje operatora 

transportnog susatva prihvaća, te poziva da se uvođenje mogućnosti ugovaranja kapaciteta transportnog sustava na lokalnim ulazima u i 

izlazima iz transportnog sustava na unutardnevnoj razini razmotriti u najkraćem mogućem roku. 

Vezano za prijedlog nove kategorizacije korisnika transportnog sustava, HERA smatra da bi uvođenje iste, bilo prema namjeni 

potrošnje plina, količini transportiranog plina ili kriteriju priključenja na transportni sustav, bilo diskriminatorno te bi impliciralo 

međusubvencioniranje pojedinih grupa korisnika plinskog sustava, te samim time i otežalo pristup transportnom sustavu. 

HERA razumijeva da je snižavanje troškova zakupa kapaciteta osnovni razlog za prijedlog da se za svaku ulaznu i/ili izlaznu mjerno 

redukcijsku stanicu koja se stavlja u funkciju tijekom plinske godine primjenjuje godišnji koeficijent rezervacije kapaciteta. S obzirom 

da su uvođenjem tromjesečnih rezervacija omogućeni značajno niži troškovi zakupa kapaciteta i u ovom slučaju, HERA smatra da se 

prijedlog može smatrati načelno usvojenim.

HERA smatra da je problematiku vezanu za prekidivi kapacitet potrebno riješiti kroz izmjene i dopune odredbi Mrežnih pravila 

transportnog sustava.

HERA smatra da se veliki i mali cjenovni razred određuju pri samoj aukciji, sukladno odredbama Uredbe 984, te da isto nije predmet ove 

Metodologije.

Članak 4.

ES predlažu smanjenje iznosa koeficijenata za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na tromjesečnoj razini u 

odnosu na predložene iznose. Za siječanj, veljaču i ožujak ES predloženi koeficijenti su u rasponu 0,09 - 0,15, za travanj, svibanj 

i lipanj u rasponu 0,05 - 0,10, za srpanj, kolovoz i rujan u rasponu 0,05 - 0,10 te za listopad, studeni i prosinac u rasponu 0,09 - 

0,20.

HERA uvažava primjedbe te će propisati iznose koeficijenata za korištenje transportnog sustava na tromjesečnoj razini, kako slijedi: 

Siječanj, veljača, ožujak = 0,16

Travanj, svibanj, lipanj = 0,10

Srpanj, kolovoz, rujan = 0,09

Listopad, studeni, prosinac = 0,15

Članak 7.

Primjedbe na ovaj članak su sljedeće:

- predlaže se uvrštavanje dodatnih kriterija i koeficijenata vezanih na kategorizaciju krajnjih kupaca prirodnog plina,

- predlaže se brisati stavak temeljem kojeg se naknada uvećava temeljem ostvarenih aucijskih premija, jer pojam „aukcijska 

premija“ jer nije jednoznačno definiran, nepoznat je iznos iste i na temelju kojih kriterija će isti biti izračunat, 

- str. 4/9 u legendi nedostaje navod (navedeno za IN,PR,SK): UPP – ulaz iz terminala za ukapljeni prirodni plin,

- formula za Ni,kap i formula za Nu,kap: u formule je stavljen koeficijent za plaćanje dnevnog i unutardnevnog kapaciteta  

Kd*Kud*h/24“ (vidjeti 5. redak), ako je unutardnevno nema potrebe za dodatnim množenjem s Kud. (predmetna primjedba 

odnosi se na obje formule: str.4/9 i 5/9 na oba pribrojnika (stalni i prekidivi))

- s obzirom na specifičnost dana od 23 sata, odnosno od 25 sati, definirati kako se predmetne specifičnosti pokrivaju 

predloženim formulama, 

- predlaže se izmjena stavka 3. u dijelu formule za izračun naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na ulazima u 

transportni sustav (osim za ulaz na interkonekciji) za pojedinog korisnika, na način da se briše dio formule koji se odnosi na 

ugovoreni kapacitet na unutardnevnoj razini. Operator transportnog sustava neće nuditi uslugu ugovaranja kapaciteta na 

ulazima u transportni sustav (osim na ulazu na interkonekciji) na unutardnevnoj razini.

- predlaže se izmjena stavka 4. u dijelu formule za izračun naknade za korištenje ugovorenog kapaciteta na izlazima iz 

transportnog sustava (osim za izlaz na interkonekciji) za pojedinog korisnika, na način da se briše dio formule koji se odnosi na 

ugovoreni kapacitet na unutardnevnoj razini. Operator transportnog sustava neće nuditi uslugu ugovaranja kapaciteta na 

izlazima iz transportnog sustava (osim na izlazu iz interkonekcije) na unutardnevnoj razini.

Vezano za prijedlog nove kategorizacije korisnika transportnog sustava, HERA smatra da bi uvođenje iste, bilo prema namjeni potrošnje 

plina, količini transportiranog plina ili kriteriju priključenja na transportni sustav, bilo diskriminatorno te bi impliciralo 

međusubvencioniranje pojedinih grupa korisnika plinskog sustava, te samim time i otežalo pristup transportnom sustavu. 

 

Pojam "aukcijska premija" kao i prihodi od aukcijskih premija objašnjeni su kroz odredbe Uredbe komisije (EU) br. 984/2013 o uspostavi 

mrežnog kodeksa za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i dopuni Uredbe (EZ) br. 715/2009 Europskog 

parlamenta i Vijeća te ih nije potrebno dodatno definirati u ovoj Metodologiji.

HERA uvažava primjedbu vezanu uz navod da u formuli za izračun naknade za korištenje kapaciteta transportnog sustava nedostaje 

element za UPP, kao i da je potrebno izmijeniti iste formule u dijelu za unutardnevni kapacitet, te će provesti potrebne izmjene u 

Metodologiji.

HERA smatra da nije potrebno brisanje formule za izračun naknade za korištenje kapaciteta transportnog sustava u dijelu za 

unutardnevni kapacitet budući da se ovom Metodologijom omogućava obračun svih potencijalno mogućih usluga vezanih uz standardne 

kapacitete operatora transportnog sustava, dok se Mrežnim pravilima transportnog sustava određuje koje usluge (standardne 

kapacitete) operator zaista i nudi.

Članak 8.

Primjedba se odnosi na neusklađenost ugovaranja opskrbe i transporta plina te donošenja poslovnih financijskih planova. ES 

navodi da je operator je dužan podnijeti zahtjev za određivanje i promjenu tarifnih stavki najkasnije do 01. rujna u godini za 

narednu regulacijsku godinu, a prema Mrežnim pravila transportnog sustava rok za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava 

na godišnjoj razini je 1.srpanj tekuće godine za narednu plinsku godinu.

Ovim izmjenama i dopunama se predmetna Metodologija usklađuje s europskim uredbama vezanim uz mehanizme raspodjele 

kapaciteta te upravljanje zagušenjima transportnog sustava. Ova će primjedba biti razmotrena prilikom sljedećih sveobuhvatnijih 

izmjena predmetne Metodologije.

Članak 11.

Daje se primjedba da je 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 donesene 2009. i 

2013. godine.

HERA se slaže s primjedbom i u daljnjem radu će i dalje pokušati sve promjene provesti čim ranije i uz što veću uključenost 

zainteresiranih strana u tijeku nastanka nacrta dokumenta.

Članak 33. Metodologije

Po uzoru na susjedne operatore transportnog sustava predlaže se smanjenje koeficijenta za korištenje stalnog kapaciteta 

sustava na dnevnoj razini (KD) tijekom svih mjeseci u godini, a naročito tijekom ljetnih mjeseci s ciljem poboljšanja planiranja i 

optimiranja trgovanja i potrošnje na dnevnoj i unutardnevnoj razini.

HERA uvažava primjedbu te će stoga umanjiti i prilagoditi iznose koeficijenata za korištenje transportnog sustava na dnevnoj razini kako 

slijedi:

- Siječanj   0,0167 

- Veljača    0,0167

- Ožujak    0,0167

- Travanj    0,0100

- Svibanj    0,0100

- Lipanj      0,0067

- Srpanj     0,0067

- Kolovoz   0,0067

- Rujan       0,0100

- Listopad  0,0100

- Studeni    0,0167

- Prosinac  0,0167

Članak 37. Metodologije Kod prekoračenja ugovorenog kapaciteta (Tpond) u formulu nisu dodani podaci za kvartalni i unutardnevni kapacitet.

HERA uvažava primjedbu u dijelu za tromjesečni kapacitet te će sukladno tome izvršiti potrebne izmjene formule.

Primjedba u dijelu unutardnevnog kapaciteta će se provesti kada operator transportnog sustava omogući zakup unutardnevnog 

kapacitet na ulazima u i izlazima iz transportnog sustava u Republici Hrvatskoj (vidi obrazloženje pod načelnim primjedbama), dok na 

interkonekcijama na kojima će se nuditi unutardnevni kapacitet općenito nije moguće prekoračenje ugovorenog kapaciteta zbog 

obveznog postupka usklađenja nominacija koji se provodi između susjednih operatora transportnog sustava.

SAŽETAK PRIMJEDBI 
PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja
ČLANAK 

REZULTATI JAVNE RASPRAVE 

- o prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina -

(rasprava provedena u razdoblju od 29. rujna do 13. listopada 2015.)


