
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava         

Stvaratelj dokumenta, 
tijelo koje provodi 
savjetovanje  

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 

Svrha dokumenta  

HERA je na sjednici Upravnog vijeća 29. svibnja 2018. donijela Mrežna pravila 
plinskog distribucijskog sustava koja su objavljena u „Narodnim novinama“, 
broj 50/18, a stupili su na snagu 9. lipnja 2018. (dalje: Mrežna pravila). 

U međuvremenu, ukazala se potreba za izmjenama i dopunama te je HERA na 
18. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. srpnja 2019. utvrdila Prijedlog 
izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (dalje: 
Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila) koji je izrađen na način da se 
uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja 
plina u Republici Hrvatskoj. O Prijedlogu izmjena i dopuna Mrežnih pravila 
provedeno je javno savjetovanje u razdoblju od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019. 

Na 20. sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. rujna 2019. HERA je donijela 
Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
bili uključeni u postupak 
izrade odnosno u rad 
stručne radne skupine za 
izradu nacrta? 

Provedena je analiza zaprimljenih primjedbi i prijedloga od sudionika 
provedenog javnog savjetovanja, a nacrt, odnosno Prijedlog izmjena i dopuna 
Mrežnih pravila izradila je HERA. 

Je li nacrt bio objavljen 
na internetskim 
stranicama ili na neki 
drugi odgovarajući način? 

DA. www.hera.hr 

Javno savjetovanje je bilo otvoreno 
od 26. srpnja do 31. kolovoza 2019. 
godine. 

www.hera.hr 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
dostavili svoja 
očitovanja? 

Tri anonimna očitovanja i sljedeći energetski subjekti koji imaju dozvolu 
HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti: 

1. Brod-plin d.o.o., Slavonski Brod 
2. EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb 
3. Ivaplin d.o.o., Ivanić-Grad 
4. Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb 
5. Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Zagreb 
6. RWE Hrvatska d.o.o., Zagreb 
7. Termoplin d.d., Varaždin 
8. Energo d.o.o., Rijeka 

Ostala zainteresirana javnost: 

9.  Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama - APN, Zagreb 
Razlozi 
prihvaćanja/neprihvaćanja 
pojedinih primjedbi 
zainteresirane javnosti na 
određene odredbe 
nacrta/prijedloga 

Detalji se nalaze u tablici – Rezultati Javnog savjetovanja - Prijedlog izmjena i 
dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava 

Troškovi provedenog 
savjetovanja  Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove. 

 


