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REPUBLIKA HRVATSKÁ
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
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Zagreb,3l. ožujka 2017.

Na temelju ělanka 39. Uredbe Komisije (EU) br. 31212014' od26. oŽujka 2014., o uspostavljanju
mľeŽnih pravila o uravnoteŽenju plina transpoľtnih mteža (Tekst znač,ajan za EGP) (SL L 9l'
27.3.20|4.), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na l0. sjednici Upľavnog vijeća
odrŽanoj 3 l. oŽujka 2017 ' donijela sljedeću

ODLUKU
o određivanju predviđajuće stľane u Republicĺ Hrvatskoj

l ' operator transpoľtnog sustava plina, PLINACRO d.o'o. za tľanspoľt priľodnim plinom,
Savska cesta 88/a, Zagreb, odľeđuje se za predviđajuću stľanu u Republici Hrvatskoj.

2. ova odluka objavit óe se na internetskoj stľanici Hľvatske energetske regulatorne agencije.

3. Ova Odluka stupa na snagu l. travnja 2017.

Obrazloženje

Hrvatska energetska ľegulatorna agencija (dalje: HERA), kao nacionalno ľegulatorno tijelo, u
skladu s člankom 39. Uredbe Komisije (EU) br. 3l2l20I4, od26. ožujka 2014., o uspostavljanju
mľežnih pravila o uravnoteŽenju plina transportnih mreŽa (Tekst značajan za EGP) (SL L 9l'
27.3.2014.) (dalje: Uredba 31212014), određuje predviđajuću stľanu u zoni uľavnoteŽenja, nakon
pľethodnog savjetovanja s opeľatorima transportnih sustava i operatorima distribucijskih sustava.
Uredba 3l2l20l4 je stupila na snagu l6' travnja 2014. i u cijelosti je obvezujuća te se izravno
pľimjenjuje u svim državama članicama EU.

HERA je odlukom klasa: 3l0-05/15-02/|28, ur.bľoj: 37|-0lll5-04, od 28' rujna 20|5., odobrila
zahtjev energetskog subjekta PLINACRO d.o.o. za tľansport prirodnim plinom' Savska cesta
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88/a, Zagreb (dalje: PLINACRO d.o.o.) za odgodu početka primjene Uredbę 3l2l20l4, odnosno
odgodu usklađenja poslovanja vezano za uľavnoteŽenje sustava, do l. listopada 2016.

HERA je, u skladu s ělankom 39. Uľedbe 312/2014, a u ľazdoblju od 16. do 25. oŽujka2017.
provela savjetovanje s opeľatorom tľansportnog sustava, opeľatorima distľibucijskih sustava i
operatorom tľŽišta plina, na naěin da je zatraŽila očitovanja vezano za određivanje pľedviđajuće
stľane u Republici Hrvatskoj.

Prema rezultatima pľovedenog savjetovanj a, te uzimajući u obziľ okolnosti bitne za ulogu
predviđajuóe stľane (ťrnanciranje, osiguľanje pristupa podacima o mjerenju, razmjena podataka
sa sudionicima tržišta plina, osiguranje nepľistľanosti, zaštita podataka i dr'), HERA pľepoznaje
eneľgetski subjekt PLINACRO d.o.o. kao najpľimjerenijeg za ulogu predviđajuóe stľane u
Republici Hľvatskoj, kako je i odlučeno u točki l. izľeke ove odluke.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji eneľgetskih djelatnosti propisano je da se
pojedinačne odluke koje Upľavno vijeóe Hrvatske energetske ľegulatorne agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na intemetskoj stranici Hľvatske energetske ľegulatome
agencije te je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ove odluke.
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