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HRVATSKA ENERGETSKA 
REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 
10000 Zagreb

KLASA: 310-03/18-02/2 
URBROJ: 371-04-18-1 
Zagreb, 18. prosinca 2018.

Na temelju članka 26. Uredbe Komisije (EU) 2017/460, od 16. ožujka 2017., o uspostavljanju 
mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin (eng. Commission Regulation 
(EU) 2017/460 of 16 March 2017 establishing a rtetwork code on hcirmonised transmission tariff 
structures for gas), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 30. sjednici Upravnog vijeća 
održanoj 18. prosinca 2018. donijela sljedeću

ODLUKU
o pokretanju završnog savjetovanja o prijedlogu metodologije za utvrđivanje 

referentne cijene sukladno članku 26. Uredbe Komisije (EU) 2017/460, od 16. ožujka 2017., o 
uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin

1. Hrvatska energetska regulatorna agencija, kao strana koja je određena za provođenje redovitog 
savjetovanja o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene za kapaciteta i proizvod za stalni 
kapacitet trajanja od godinu dana koja je primjenjiva na ulaznim i izlaznim točkama plinskog 
transportnog sustava Republike Hrvatske, pokreće završno savjetovanje o prijedlogu 
metodologije za utvrđivanje referentne cijene u skladu s člankom 26. Uredbe Komisije (EU) 
2017/460, od 16. ožujka 2017., o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama 
transportnih tarifa za plin, u trajanju od 18. prosinca 2018. do 18. veljače 2019.

2. Dokumentacija za završno savjetovanje iz točke 1. ove Odluke objavit će se na intemetskoj 
stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije, na hrvatskom i engleskom jeziku.

3. Dokumentacija za završno savjetovanje iz točke 1. ove Odluke dostavit će se Agenciji za suradnju 
europskih energetskih regulatora.

4. Ova Odluka objavit će se na intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Obrazloženje

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA), kao nacionalno regulatomo tijelo i strana 
koja je određena za provođenje redovitog savjetovanja o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene 
plina za kapacitetni proizvod za stalni kapacitet trajanja od godinu dana koja je primjenjiva na 
ulaznim i izlaznim točkama plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske (dalje: referentna 
cijena), u skladu s člankom 17. stavak 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne 
novine", br. 120/12 i 68/18) i u skladu s člankom 26. Uredbe Komisije (EU) 2017/460, od 16. ožujka 
2017., o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin ((dalje: 
Uredba 2017/460), pokreće završno savjetovanje o prijedlogu metodologije za utvrđivanje referentne 
cijene (dalje: završno savjetovanje), u trajanju od 18. prosinca 2018. do 18. veljače 2019.

Predmet završnog savjetovanja je prijedlog metodologije za utvrđivanje referentne cijene čiji 
elementi su opisani u konzultacijskom dokumentu koji sadrži sve informacije sukladno članku 26. 
Uredbe 2017/460 potrebne za provođenje završnog savjetovanja. Dokumentacija za savjetovanje iz 
točke 2. i 3. izreke ove Odluke sastoji se od navedenog konzultacijskog dokumenta i 
pojednostavljenog tarifnog modela u skladu s člankom 30. točka 2. (b) Uredbe 2017/460.

Završno savjetovanje odnosi se na razdoblje od 2021. do 2026. godine, pri čemu 2021. godina 
predstavlja novo tarifno razdoblje u odnosu na važeću Odluku o iznosu tarifnih stavki za transport 
plina za godine drugog regulacijskog razdoblja 2019. - 2021., klasa 310-03/18-28/4, urbroj 371-04- 
18-3. koju je HERA donijela 7. prosinca 2018., a s obzirom na planirani početak rada terminala za 
ukapljeni prirodni plin na Krku od 1. siječnja 2021. S ciljem transparentnosti i informiranja korisnika 
transportnog sustava o očekivanom kretanju transportnih tarifa, završnim savjetovanjem također je 
obuhvaćeno i tarifno razdoblje 2022. - 2026., koje ujedno predstavlja i treće regulacijsko razdoblje u 
plinskom sektoru Republike Hrvatske.

Završno savjetovanje provest će se u trajanju od dva mjeseca, a u skladu s člankom 26. Uredbe 
2017/460. U roku od mjesec dana od završetka savjetovanja, HERA će objaviti odgovore primljene 
u okviru savjetovanja i njihov sažetak.

Nadalje, u skladu s člankom 27. Uredbe 2017/460, HERA će nakon pokretanja završnog savjetovanja 
proslijediti dokumente za savjetovanje Agenciji za suradnju europskih energetskih regulatora (dalje: 
ACER). U roku od pet mjeseci od završetka završnog savjetovanja, djelujući u skladu s člankom 41. 
stavkom 6. točkom (a) Direktive 2009/73/EZ, HERA će donijeti utemeljenu odluku o svim stavkama 
iz članka 26. stavka 1. Uredbe 2017/460 (dalje: Odluka), te je objaviti i dostaviti ACER-u i Europskoj 
komisiji.

Postupak koji se sastoji od završnog savjetovanja, Odluke, izračuna tarifa na temelju Odluke te 
objavljivanja tarifa u skladu s poglavljem VIII. Uredbe 2017/460 mora se okončati najkasnije 31. 
svibnja 2019., a ponavlja se barem svakih pet godina.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u izreci Ove odluke.
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