
 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA 

UVJETA KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

 

POPRATNI DOKUMENT UZ  

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  

od 2.  ožujka do 16. ožujka 2018. 

 

 

1.  UVOD 

Na temelju članka 60. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“, broj 22/13 i 

102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) donosi „UVJETE 

KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM“. 

 

2. DOSADAŠNJE POSTUPANJE 

Agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. ožujka 2017. godine donijela „UVJETE 

KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM“. (u daljnjem tekstu: Uvjeti), koji su 

objavljeni u Narodnim novinama, br. 37/17 i 47/17, a stupili su 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. 7/2018.), koja stupa na snagu 1. travnja 2018. godine (u daljnjem 

tekstu: Uredba).  

 

Uredbom se umjesto prethodne elektroenergetske suglasnosti uvodi elaborat optimalnog tehničkog 

rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu (EOTRP) te se uređuje mogućnost priključenja 

građevine jednostavnim priključkom ili složenim priključkom. 

Nadalje, zbog reorganizacije poslovanja operatora distribucijskog sustava u organizacijsku shemu su 

umjesto pogona uvedene su terenske jedinice. 
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4. SADRŽAJ IZMJENA I DOPUNA METODOLOGIJE 

S obzirom na prije navedeno, uvedeni su novi pojedinačni pokazatelji kvalitete usluga priključenja 

na mrežu: vrijeme rješavanja zahtjeva za izdavanje EOTRP-a, vrijeme priključenja u slučaju 

priključenja građevine na mrežu jednostavnim priključkom i vrijeme izdavanja ugovora o korištenju 

mreže za složeni priključak.  

Stoga su posljedično izmijenjeni i odgovarajući opći pokazatelji i načini izračuna općih pokazatelja 

kvalitete usluga priključenja na mrežu: udio pravovremeno riješenih zahtjeva za izdavanje EOTRP-

a, udio pravovremenih priključenja u slučaju priključenja građevine na mrežu jednostavnim 

priključkom i udio pravovremeno izdanih ugovora o korištenju mreže za složeni priključak u 

promatranoj godini.  

Na odgovarajući način su izmijenjene i tablice u Prilogu 1. Uvjeta u kojima su navedeni opći standardi 

kvalitete usluga te zajamčeni/zadani standardi kvalitete usluga. 

Također, zbog reorganizacije poslovanja operatora distribucijskog sustava u organizacijskoj shemi 

su  pogoni zamijenjeni terenskim jedinicama, stoga su na odgovarajući način izmijenjene i tablice u 

Prilogu 2. Uvjeta. 

Zbog provedenih izmjena, promijenjeni su i zahtjevi o podacima koje u svojim  godišnjim 

izvještajima dostavljaju operator prijenosnog sustava odnosno operator distribucijskog sustava o 

kvaliteti opskrbe električnom energijom. 

Operator prijenosnog sustava, operator distribucijskog sustava i opskrbljivač dužni su godišnje  

izvještaje prvi put objaviti do 30. travnja 2019. za razdoblje od 9. travnja 2018. godine do 31. prosinca 

2018. godine, te Agenciji dostaviti podatke o kvaliteti opskrbe električnom energijom, prvi put do 31. 

ožujka 2019. za razdoblje od 9. travnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine. 

Kako bi se izbjegle nejasnoće u primjeni, izmijenjena je formula za izračun novčane naknade. 

Uvedeni su novi koeficijenti penalizacije za neisporučenu električnu energiju u ovisnosti o naponskoj 

razini, dok se ostale varijable Cref, Tp, 
PTS , Wk i Tk nisu mijenjale. 

Agencija će do 31. ožujka tekuće kalendarske godine na svojim internetskim stranicama objaviti 

vrijednosti koeficijenta penalizacije za neisporučenu električnu energiju o ovisnosti o naponskoj 

razini. U prijelaznim i završnim odredbama definirano je da za razdoblje od 9. travnja 2018. do prvog 

objavljivanja koeficijenta penalizacije za neisporučenu električnu energiju za krajnje kupce na 

niskom naponu (KTpNN), koeficijenta penalizacije za neisporučenu električnu energiju za krajnje 

kupce na srednjem naponu (KTpSN), te koeficijenta penalizacije za neisporučenu električnu energiju 

za krajnje kupce na visokom naponu (KTpVN) svi navedeni koeficijenti iznose šezdeset (60).  

 

U Zagrebu, 1. ožujka 2018. 


