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PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA  

OPĆIH UVJETA OPSKRBE PLINOM 
- POPRATNI DOKUMENT  

uz javnu raspravu od 30. lipnja do 16. srpnja 2017. - 
 

1) UVOD 

HERA donosi Opće uvjete opskrbe plinom sukladno odredbama Zakona o energiji („Narodne 

novine“, broj 120/12, 14/14 i 102/15), Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne 

novine“, broj 120/12) i Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 28/13, 14/14 i 16/17). 

2) DOSADAŠNJE POSTUPANJE 

HERA je 23. prosinca 2013., Odlukom na sjednici Upravnog vijeća, donijela Opće uvjete opskrbe 

plinom koji su objavljeni u "Narodnim novinama", broj 158/13, a stupili su na snagu 1. siječnja 

2014. (dalje: Opći uvjeti). 

3) RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA OPĆIH UVJETA  

U međuvremenu, ukazala se potreba za izmjenama i dopunama Općih uvjeta, te je izrađen 

prijedlog Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom (dalje: Prijedlog Izmjena i dopuna), s 

obzirom na slijedeće: 

a) Operator tržišta plina – Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. iz Zagreba (dalje: HROTE) je 

nakon donošenja Općih uvjeta uspostavio i vodi informacijski sustav za razmjenu podataka, koji 

služi kao središnje mjesto razmjene i evidencije podataka pri provođenju postupaka promjene 

opskrbljivača sukladno odredbama Općih uvjeta. Radi usklađenja s načinom korištenja 

informacijskog sustava operatora tržišta plina, potrebno je u članku 29. stavku 1. Općih uvjeta 

izmijeniti odredbu o razmjeni podataka u pojedinom koraku promjene opskrbljivača na način da 

se razmjena umjesto elektroničke pošte provodi putem informacijskog sustava operatora tržišta 



2 
 

plina, te dopuniti odredbom o obvezi sklapanja sporazuma između sudionika promjene 

opskrbljivača i HROTE-a o pristupu informacijskom sustavu operatora tržišta plina. 

b) HERA je u studenom 2016. izradila, distribuirala i objavila Obvezujuće tumačenje Općih 

uvjeta opskrbe plinom u dijelu koji se odnosi na promjenu opskrbljivača. Radi usklađenja s 

navedenim tumačenjem, potrebno je članak 32. Općih uvjeta dopuniti odredbama o pravu na 

odustanak krajnjeg kupca od zahtjeva za promjenu opskrbljivača, za vrijeme trajanja postupka 

promjene. 

c) HERA je od strane proizvođača prirodnog plina, energetskog subjekta INA-INDUSTRIJA 

NAFTE d.d., iz  Zagreba (dalje: INA d.d.), zaprimila zahtjev za promjenu standardne kvalitete 

plina. INA d.d. u svojem zahtjevu za promjenu standardne kvalitete plina navodi kako nova 

eksploatacijska polja prirodnog plina Vučkovec, Vukanovec i Zebanec na području Međimurja, 

radi propisanog ograničenja sadržaja dušika (N2) na 3 %mol, rade sa smanjenim kapacitetom. 

Također INA d.d. navodi da prijedlog Europske norme European standard FprEN 16726 FINAL 

DRAFT nema propisanog sadržaja dušika (N2) već je propisana minimalna vrijednost metanskog 

broja, te predlaže da maksimalni sadržaj ugljičnog dioksida (CO2) ostane 2,5%, a da sadržaj 

dušika (N2) bude do maksimalno 5% ili neograničen.  

U tablici u nastavku je prikazana standardna kvaliteta prirodnog plina u RH – u dijelu sadržaja 

dušika i ugljičnog dioksida, odnosno svih inertnih plinova, kroz prethodna razdoblja, trenutno 

važeće parametre, te parametre iz Prijedloga: 

 2009. do 2014. VAŽEĆE  - od 2014. Prijedlog 

Sadržaj dušika (N2) - maksimalno 3%  maksimalno 5% 

Sadržaj ugljičnog dioksida 

(CO2) 
- maksimalno 2,5%  maksimalno 2,5% 

Sadržaj CO2, N2 i drugih 

inertnih plinova 
maksimalno 7% - - 

Vezano za sadržaj dušika, HERA je uvidom u relevantnu literaturu utvrdila slijedeće: 

 preporuka o parametrima kvalitete plina European Association for the Streamlining of 

Energy Exchange – gas, Common Business Practice, 2005-001/02 Harmonisation of 

Natural Gas Quality (dalje: EASEE-gas preporuka) ne propisuje sadržaj dušika (N2), 

 norma HRN EN 16726:2016 Plinska infrastruktura -- Kvaliteta plina - Grupa H (EN 

16726:2015) (dalje: Norma EN 16726)  ne propisuje sadržaj dušika (N2). 
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Na temelju svega navedenog, HERA predlaže izmjenu Općih uvjeta u dijelu Priloga 2. 

KVALITETA OPSKRBE PLINOM, Tablica 3. Standardna kvaliteta plina, PRIRODNI PLIN, 

točka A. kemijski sastav, mol %  za parametar Dušik (N2) na maksimalno 5, jer bi na taj način: 

a) bio uvažen zahtjev INA d.d., te omogućena dodatna proizvodnja plina iz ležišta u RH, 

b) izmijenjena standardna kvaliteta plina i dalje bila usklađena s EASEE-gas preporukom i 

Normom EN 16726, 

c) parametri standardne kvalitete plina bitni za rad plinskih uređaja ostali neizmijenjeni 

(Wobbe indeks, ogrjevna vrijednost, sadržaj metana, sadržaj etana). 

Dodatno, u Prilogu 2. KVALITETA OPSKRBE PLINOM, predlaže se brisati dio tablice za  

GRADSKI PLIN, s obzirom da se gradski plin više ne koristi u RH. 

4) SADRŽAJ IZMJENA I DOPUNA OPĆIH UVJETA  

S obzirom na sve navedeno, te na opseg potrebnih izmjena i dopuna, predlaže se donošenje 

izmjena i dopuna Općih uvjeta. Prijedlog izmjena i dopuna, u usporedbi s Općim uvjetima 

sadržava: 

 izmjenu članka 29. stavka 1.  i novi stavak 2., radi propisivanja razmjene podataka pri 

provođenju postupaka promjene opskrbljivača, odnosno korištenja informacijskog 

sustava operatora tržišta plina, pri čemu dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3., 

 dopunu članka 32. novim stavkom 6. radi propisivanja prava na odustanak krajnjeg kupca 

od zahtjeva za promjenu opskrbljivača, pri čemu dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7., 

 izmjenu Priloga 2. KVALITETA OPSKRBE PLINOM, Tablica 3. Standardna kvaliteta 

plina, PRIRODNI PLIN, točka A. kemijski sastav, mol %  za parametar Dušik (N2) na 

maksimalno 5, te brisanje dijela tablice za GRADSKI PLIN. 

5) NAREDNI KORACI RADI UNAPRJEĐENJA OPĆIH UVJETA  

HERA planira uskoro provesti preliminarno savjetovanje kojim će se prikupiti sveobuhvatni 

prijedlozi unaprjeđenja odredbi Općih uvjeta, a u cilju pojednostavljenja propisanih procedura i 

unaprjeđenja odnosa na tržištu plina. Također, HERA je pokrenula postupke za analizu 

standardne kvalitete plina u kontekstu sveobuhvatne valorizacije svih dijelova plinskog lanca, 

uključivo mogućnost novih dobavnih pravaca u RH (vezano za projekt izgradnje terminala za 

ukapljeni prirodni plin i druge infrastrukturne projekte).  

Stoga pozivamo sudionike javne rasprave da komentare i prijedloge ograniče isključivo na 

predložene izmjene i dopune Općih uvjeta.  

U Zagrebu, 30. lipnja 2017. 


