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KLASA: 310-08/20-01/8 

URBROJ: 371-04-20-3 

Zagreb,  29. travnja 2020. 

 

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 7. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne 

novine“, broj 120/12 i 68/18) i članka 27. stavka 23. Općih uvjeta opskrbe plinom („Narodne novine“, 

broj 50/18, 88/19 i 39/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 10. sjednici Upravnog 

vijeća održanoj 29. travnja 2020. donijela  

 

ODLUKU 

 
o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravila za nadomještanje i korekciju podataka 

 u registru obračunskih mjernih mjesta 

 

1. Daje se suglasnost na Prijedlog Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru 

obračunskih mjernih mjesta, kojeg je operator tržišta plina HRVATSKI OPERATOR 

TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb dostavio Hrvatskoj 

energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis Klasa: 011-03/20-01/02, Ur. broj: 251-544-06-20-2, 

od 28. travnja 2020. 

 

2. Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Obrazloženje 
 

Operator tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 

284, Zagreb (dalje: HROTE d.o.o.), dostavio je uz dopis Klasa: 011-03/20-01/02, Ur. broj: 251-544-

06-20-2, od 28. travnja 2020., Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (dalje: HERA) na 

suglasnost Prijedlog Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih 

mjesta (dalje: Prijedlog Pravila). 

U skladu s odredbama članka 27. stavcima 22. i 23. Općih uvjeta opskrbe plinom, pravila kojima se 

definira način nadomještanja i korekcije podataka, kao i obuhvat podataka iz stavka 2. istoga članka, 

donosi operator tržišta plina uz ishođenu suglasnost HERA-e, a objavljuju se na mrežnim stranicama 

operatora tržišta plina. 

HROTE d.o.o. je, kao operator tržišta plina, u skladu s odredbama članka 27. stavka 23. Općih uvjeta 

opskrbe plinom, o Prijedlogu Pravila proveo javnu raspravu u razdoblju od 16. travnja do 23. travnja 

2020. 

Na temelju provedene analize Prijedloga Pravila, HERA je utvrdila da se predloženim aktom 

propisuje obuhvat i način nadomještanja i korekcije podataka u ROMM-u, u slučaju kada 
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informacijski sustav operatora tržišta plina utvrdi da podaci u ROMM-u nisu potpuni ili su neispravno 

uneseni.  

Prijedlogom Pravila propisuje se da se nadomještanje i korekcija provodi isključivo za podatke koji 

su potrebni za raspodjelu energije plina u skladu s Metodologijom za predviđanje preuzimanja plina 

i raspodjelu energije plina na izlazima iz transportnog sustava koji su ulaz u distribucijski sustav iz 

Priloga II Mrežnih pravila transportnog sustava, pri čemu se stanje baze podataka u ROMM-u ne 

mijenja. 

Nadalje, Prijedlogom Pravila propisuju se pravila za nadomještanje i korekciju, i to sljedećih 

podataka: 

- isporučena količina plina, za svaki plinski dan, za obračunsko mjerno mjesto opremljeno 

opremom za registraciju, pohranu i daljinski prijenos podataka koja omogućuje mjerenje u 

toku dana (m3), 

- stopa gubitka plina na hidrauličkoj cjelini distribucijskog sustava odnosno zatvorenog 

distribucijskog sustava, 

- godišnja potrošnja plina krajnjeg kupca na obračunskom mjernom mjestu, iskazana  ukupno 

za cijelu prethodnu kalendarsku godinu i po mjesecima, a na temelju koje je određen tarifni 

model (kWh), 

- oznaka tarifnog modela obračunskog mjernog mjesta (TM). 

Isto tako, Prijedlogom Pravila propisuje se način obavještavanja operatora distribucijskog sustava i 

organizatora zatvorenog distribucijskog sustava, odnosno propisuju se vremena u kojima se 

provjerava stanje podataka te rokovi za dostavu podatka koji nedostaju ili su krivo uneseni. Također 

se propisuje da obavijesti minimalno sadržavaju identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog 

mjesta, podatak koji nedostaje, vrijeme do kojeg je potrebno dostaviti traženi podatak te sumarnu 

naknadu za plinski dan koja će biti obračunata ako operator distribucijskog sustava odnosno 

organizator zatvorenog distribucijskog sustava ne dostavi traženi podatak do roka iz obavijesti. 

Nadalje, Prijedlogom Pravila propisano je da se obavijesti dostavljaju na znanje i pripadajućem 

opskrbljivaču plinom i voditelju bilančne skupine za obračunsko mjerno mjesto koje se navodi u 

obavijesti. 

Zaključno, Prijedlogom Pravila propisuje se način obračuna neispunjavanja garantiranog standarda 

kvalitete opskrbe plinom operatoru distribucijskog sustava odnosno organizatoru zatvorenog 

distribucijskog sustava koji nije dostavljao podatke za koje je odgovoran, kao i obveza dostavljanja 

HERA-i tih obračuna zajedno sa podacima temeljem kojih je obračun izvršen. 

Prema prijedlogu, Pravila stupaju na snagu 1. svibnja 2020. 

Slijedom navedenoga, HERA daje suglasnost na Prijedlog Pravila, kako je odlučeno u točki 1. izreke 

ove Odluke. 

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se pojedinačne 

odluke koje Upravno vijeće HERA-e donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj 

stranici HERA-e te je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ove Odluke. 

 

                                                                                     Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

                                                                                     Tomislav Jureković, dipl. ing., v.r. 
 


