
PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja 

podrijetla električne energije /

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja

OBRAZLOŽENJE

Načelne primjedbe na 

Prijedlog izmjena i 

dopuna Metodologije 

utvrđivanja podrijetla 

električne energije

Uspoređujući konkurentnost nacionalnih gospodarstava na razini Europske Unije može se zaključiti 

da je hrvatsko gospodarstvo nekonkurentno. Prema rezultatima „Izvješća o globalnoj 

konkurentnosti 2019.“ Hrvatska se nalazi na 63. mjestu među 141 gospodarstava svijeta. U cilju 

povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva smatramo da je potrebno napraviti izvjesne 

korake da se izađe u susret gospodarstvenicima, ponajprije racionalizacijom troškova priključenja 

na elektroenergetsku mrežu.

                                                                                                                                                                                                                                            

Dokument „ENTSO-E Overview of Transmission Tariffs in Europe: Synthesis 2019“ daje usporedbu 

troškova prvog priključenja za zemlje EU iz čega je vidljivo da su troškovi priključenja u Hrvatskoj 

među višima. U tom smislu smatramo oportunim napraviti izmjenu Metodologije na način da se 

troškovi priključenja kupaca na visokom naponu provodi isključivo prema stvarnim troškovima, a 

ne prema formuli koristeći jedinične cijene (kn/kW). Time bi se napravio jedan korak u smjeru 

poboljšanja konkurentnosti troškova za investicije u Hrvatskoj, u usporedbi sa zemljama iz regije.

Nije prihvaćeno

Nije predmet javnog savjetovanja.

Izmjene metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih 

korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže su predložene zbog 

usklađivanja s Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. Predlaže se 

da se napravi izmjena Metodologiju u smislu nadoknade samo stvarnih troškova za korisnike 

mreže na visokom naponu što nije bio predmet ovih predloženih izmjena.  

Neovisno o prethodnom HERA analizira praksu drugih regulatora i razmatra koji bi se promjene 

trebalo napraviti u ovom i drugim propisima radi usklađivanja praksi s drugim regulatorima u EU.

HERA će imati u vidu ove i sve naknadne prijedloge i primjedbe zainteresirane javnosti na ovu 

Metodologiju te će ih pokušati uzeti u obzir kod slijedećih izmjena i dopuna.

Članak 6. i članak 7. Zainteresirana javnost predlaže dodatne izmjene u člancima koji nisu uopće predmet ovog 

prijedloga izmjena Metodologije.

Nije prihvaćeno

Nije predmet javnog savjetovanja.

REZULTATI SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Prijedlog izmjena Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne 

snage postojećih korisnika mreže

(savjetovanje provedeno od 31. prosinca 2019. do 14. veljače 2020. godine)

NAPOMENA: Uz niže navedene prijedloge i primjedbe u javnom savjetovanju su zaprimljeni i komentari, prijedlozi i primjedbe na dio teksta Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih 

korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže koji nije bio predmet prijedloga Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i 

za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže. HERA je sa pozornošću popratila sve pristigle komentare, prijedloge i primjedbe tijekom javnog savjetovanja te će ih i dalje kontinuirano pratiti i dodatno razmotriti. 

Nadalje, HERA će nastojati da svi svrsishodni prijedlozi u smjeru unaprijeđenja Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih 

korisnika mreže budu obuhvaćeni budućim javnim savjetovanjima koja se planiraju provesti. Također podsjećamo energetske subjekte da pitanja i komentare na postojeću Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na 

elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže mogu uputiti izravno HERA-i.

SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)


