
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  

Naslov dokumenta Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 

Svrha dokumenta 

HERA je 2015. godine donijela Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu 

električnom energijom („Narodne novine“, br. 85/15). 

HERA je u travnju 2020. godine donijela Izmjene Općih uvjeta za korištenje mreže 

i opskrbu električnom energijom („Narodne novine“, br. 49/20). 

 

U međuvremenu je izmijenjen i dopunjen zakonodavni okvir s kojim se trebaju 

uskladiti i Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. 

Navedeno se posebno odnosi na Zakon o tržištu električne energije, Zakon o 

obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Narodne novine, br. 

100/15 i 111/18), Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine, br. 127/14, 

116/18 i 25/20), Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (Narodne 

novine, br. 120/16), Uredbu o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta 

i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (Narodne novine, br. 7/18). 

 

HERA je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. rujna 2020. donijela Opće uvjete 

za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. 

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 Prijedlog Općih uvjete za korištenje mreže i opskrbu 

električnom energijom izradila je HERA. 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na 

neki drugi odgovarajući način? 

DA. Javna rasprava je 

provedena od 31. prosinca 

2019. do 14. veljače 2020. 

godine. 

https://www.hera.hr/hr/html/savjetovanja.html 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti dostavili 

svoja očitovanja? 

- GEN-I Hrvatska d.o.o., 

- INA d.d. 

- Petrol d.o.o., 

- ENCRO d.o.o., 

- Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., 

- Grad Pakrac, 

- E.ON Energija d.o.o., 

- HEP d.d. (objedinjeno s HEP ELEKTRA d.o.o., HEP Opskrba d.o.o., HEP 

Proizvodnja d.o.o., i HEP Trgovina d.o.o., 

- HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. 

Razlozi prihvaćanja / 

neprihvaćanja pojedinih 

primjedbi zainteresirane javnosti 

na određene odredbe 

nacrta/prijedloga 

Detalji se nalaze u tablici Rezultati javne rasprave. 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove. 

 

https://www.hera.hr/hr/html/savjetovanja.html

