
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA METODOLOGIJE 

UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA 

ELEKTROENERGETSKU MREŽU NOVIH KORISNIKA MREŽE 

I ZA POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE POSTOJEĆIH 

KORISNIKA MREŽE 

 

POPRATNI DOKUMENT UZ  

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  

od 2. ožujka do 16. ožujka 2018. 

 

 

 

1.  UVOD 

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o energiji („Narodne novine“, broj 120/12, 14/14 i 102/15), 

Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu HERA) donosi „Metodologiju 

utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje 

priključne snage postojećih korisnika mreže“ 

 

2. DOSADAŠNJE POSTUPANJE 

HERA je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. svibnja 2017. godine donijela „Metodologiju 

utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje 

priključne snage postojećih korisnika mreže“ (u daljnjem tekstu Metodologija), koja je objavljena u 

Narodnim novinama, br. 51/17, a stupila je na snagu 1. siječnja 2018. godine. 

 

3. RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA METODOLOGIJE 

U međuvremenu se ukazala potreba za izmjenama i dopunama Uvjeta radi usklađenja s Uredbom o 

izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku 

mrežu („Narodne novine“, br. 7/18.), koja stupa na snagu 1. travnja 2018. godine (u daljnjem tekstu: 

Uredba).  
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Uredbom se umjesto prethodne elektroenergetske suglasnosti uvodi elaborat optimalnog tehničkog 

rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu te se uređuje mogućnost priključenja građevine 

jednostavnim priključkom ili složenim priključkom. 

 

4. SADRŽAJ IZMJENA I DOPUNA METODOLOGIJE 

S obzirom na prije navedeno, mijenjaju se članci u kojima se spominje prethodna elektroenergetska 

suglasnost.  

Uklonjena  je definicija posebne zone, jer je ista definirana u Uredbi.  

Dodan je poseban članak kojim se novim proizvođačima na mreži visokog napona (razine 220 i 110 

kV) produžava rok za mogući povrat dijela naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu, 

vezano za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži. 

Dodatno na izloženo, provedene su manje nomotehničke izmjene.  

 

U Zagrebu, 1. ožujka 2018. godine 


