
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  

Naslov dokumenta Prijedlog izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 

Svrha dokumenta 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. godine donijela 

Uredbu 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 te se uređuje 

mogućnost priključenja građevine jednostavnim priključkom ili složenim 

priključkom. 

U Prijedlogu izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete stoga su uvažene izmjene 

zakonodavnog okvira, nastale promijene u organizacijskoj shemi operatora 

distribucijskog sustava te su jasnije definirane pojedine odredbe. Promijenjeni su 

svi članci u kojima se spominju prethodne elektroenergetske suglasnosti koje se 

više ne nalaze u zakonodavnom okviru, te se uvodi mogućnost priključenja 

građevine jednostavnim ili složenim priključkom 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti bili 

uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

Pri izradi prijedloga dokumenta sudjelovali su predstavnici HERA-e. 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na 

neki drugi odgovarajući način? 

Da. Javno savjetovanje je bilo 

otvoreno od 2. do 16. ožujka 

2018. 

https://www.hera.hr/hr/html/savjetovanje-2018-

02.html 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti dostavili 

svoja očitovanja? 

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 

Zagreb 

Razlozi prihvaćanja / 

neprihvaćanja pojedinih 

primjedbi zainteresirane javnosti 

na određene odredbe 

nacrta/prijedloga 

Primjedba HEP-Operatora distribucijskog sustava: 

„U Tablici 2 treba dodati pojedinačne pokazatelje kvaliteta usluga za izdavanje 

EOTRP-ova za priključenje proizvodnog postrojenja i instalacija proizvođača te za 

priključenje postrojenja i instalacija kupca s vlastitom proizvodnjom, s obzirom da 

su člankom 5. stavkom 2. Uredbe o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju 

uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN br. 7/2018) rokovi 

odvojeno propisani za pojedine grupe EOTRP-ova.“  

Primjedba nije prihvaćena. Člankom 59. je propisano se naknade iz Tablice 2. 

Priloga 1. odnose na krajnjeg kupca i da jedino krajnji kupac ima pravo da ostvari 

novčanu naknadu od operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog 

sustava ili opskrbljivača ukoliko pojedinačni pokazatelj kvalitete usluga iz njihove 

nadležnosti ne postigne razinu zajamčenog standarda kvalitete usluga. 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove. 

 


