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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulĺca grada Vukovaľa 14
10000 Zagreb

Klasa: ł, s\ |/8 -.s[or
Urbroj: 37l-ot-ĺ8_|
Zagreb, 8. svibnja 2018.

Na temelju članka 33. stavka 4. Uredbe Komisije (EU) br. 3l2/20t4 od 26. oŽujka 2014., o
uspostavljanju mľeŽnih pravila o uravnoteŽenju plina transportnih mręža (Tekst znač,ajan za
EGP) (SL L 9l,27.3.2014), Hrvatska eneľgetska regulatorna agencija je na ll. sjednici
Upravnog vijeća odrŽanoj 8. svibnja 20l8. donijela

ODLUKU
o odabiru ĺnformacijskog modela u Republici Hrvatskoj

l. Informacijski model ,,osnovni slučaj" odabire se kao model pruŽanja informacija korisnicima
transportnog sustava u Republici Hrvatskoj.

2' ova odluka objavit će se na internetskoj stľanici Hrvatske energetske ľegulatorne agencije.

3. ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

obľazloženje

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA), kao nacionalno regulatorno tijelo, u
skladu s člankom 33. stavkom 4. Uredbe Komisije (EU) br. 3l2l20l4, od 26. oŽujka 2014., o
uspostavljanju mľeŽnih pravila o uravnoteŽenju plina transpoľtnih mręŽa (Tekst znaěajan za
EGP) (SL L 9l,27.3.2014), (dalje: Uredba 3l2l20l4), odabire jedan infoľmacijski model za
svaku Zonu uravn oteŽenja.

HERA je odlukom klasa: 310-05/15-021128, ur.broj: 371-0lll5-04, od 28. rujna 2015., odobrila
zahtjev energetskog subjekta PLINACRO d.o'o. za odgodu početka primjene Uredbe 3l2/20l4,
odnosno odgodu usklađenja poslovanja vezano za uľavnoteŽenje sustava, do l. listopada 2016.

HERAjeodlukomklasa:3l0-05/l6-02/267,uľ.broj: 371l-0l/l7-23'od3l.oŽujka201,7.,odľedila
operatora transportnog sustava PLINACRO d.o.o. za transport prirodnim plinom, Savska cesta
88la,Zagreb za Predviđajuću stranu u Republici Hrvatskoj.
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Člankom 3. Uredbe 3l2l2ol4 deťrnirana su tri modela informiranja: ,.osnovni slučaj'' znači
model pružanja informacija kada sę informacije o preuzimanjima, kada nema dnevnih mjerenja,
sastoje od predviđanja dan unaprijed i dnevnih predviđanja, ,,varijanta |" znaěi model pruŽanja
informacija u kojem su informacije, kađa nema dnevnih mjerenja preuzimanj a i za dnevna
mjeľenja preuzimanja, utemeljene na dodjeljivanju mjerenih pľotoka tijekom plinskog dana, te

,'varijanta 2" znaěi model pruŽanja informacija kada se informacije, kada nema dnevnih mjerenja
pľeuzimanja, sastoje od predviđanja dan unaprijed.

HERA je na temelju analize primjenjivosti sva tri modela infoľmiranja u Republici Hrvatskoj,
konzultacija s Agencijom za suradnju energetskih regulatora (Agency for the Coopeľation of
Energy Regulators) i Koordinacijskim tijelom Predviđajuće stľane, te uzimajući u obziľ vaŽęći i
oěekivani način raspodjele energije plina isporučene iz transportnog u distńbucijski sustav,
odabrala informacijski model ,,osnovni slučaj" kao primjeren i primjenjiv model pružanja
informacija korisnicima transportnog sustava u Republici Hrvatskoj koja ima jednu zonu
uravnoteŽenja.

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u točki l. izľeke ove odluke'

Člankom 27. stavkom 9' Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se
pojedinačne odluke koje Upravno vijeće Hrvatskę energetske regulatorne agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na inteľnetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne
agencije te je stoga odlučeno kao u toěki 2. izreke ove odluke.
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