
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  

Naslov dokumenta 

Kriteriji za odobravanje odstupanja u skladu s Uredbom Komisije (EU)  

2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve 

za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog 

napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 

Svrha dokumenta 

Uredba Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih 

pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom 

strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka 

(engl. Commission Regulation (EU) 2016/1447 of 26 August 2016 establishing a 

network code on requirements for grid connection of high voltage direct current 

systems and direct current-connected power park modules) (u daljnjem tekstu: 

HVDC) stupila je na snagu 28. rujna 2016. 

HERA je u skladu s člankom 78. HVDC dužna, nakon savjetovanja s HOPS-om, 

vlasnicima ISVN sustava, vlasnicima istosmjerno priključenih EEP modula i drugim 

dionicima koje smatra zahvaćenima HVDC-om, odrediti kriterije za odobravanje 

odstupanja na temelju članaka od 79. do 81. (u daljnjem tekstu: Kriteriji). HERA je 

dužna, u skladu s istim člankom, te Kriterije objaviti na svojoj internetskoj stranici i 

o njima obavijestiti Komisiju najkasnije devet mjeseci od stupanja na snagu HVDC, 

tj. najkasnije do 28.6.2017.  

 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti bili 

uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

Pri izradi prijedloga dokumenta sudjelovali su predstavnici HERA-e. 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na 

neki drugi odgovarajući način? 

Da. Javno savjetovanje je bilo 

otvoreno od 12. travnja do 12. 

svibnja 2017. 

https://www.hera.hr/hr/html/savjetovanja.html 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti dostavili 

svoja očitovanja? 

Nitko od predstavnika zainteresirane javnosti nije dostavio svoje očitovanje. 

Razlozi prihvaćanja / 

neprihvaćanja pojedinih 

primjedbi zainteresirane javnosti 

na određene odredbe 

nacrta/prijedloga 

- 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove. 

 

https://www.hera.hr/hr/html/savjetovanja.html

