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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)
HERA je na 5. sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. ožujka 2020. utvrdila
Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava koji
je izrađen na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i podzakonskih
propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, a posebno Zakon o tržištu plina
(„Narodne novine“, broj 18/18 i 23/20) te je za isti provedeno javno savjetovanje
u razdoblju od 9. ožujka do 19. ožujka 2020.
Ove Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava u osnovi
se odnose na usklađivanje s Mrežnim pravilima transportnog sustava, odnosno na
odgodu primjene odredbi povezanih sa primjenom nove metodologije za
predviđanje preuzimanja plina i raspodjelu utvrđene energije plina na izlazima iz
transportnog sustava, a obuhvaćaju sljedeće cjeline:
- mjerna pravila,
- raspodjela energije plina preuzete na ulazu u distribucijski sustav (Prilog 2.) i
- prijelazne i završne odredbe.

Svrha dokumenta

Stoga se u Mrežna pravila uvode sljedeće izmjene:
 Mjerna pravila
Važećim Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava propisana je
obveza operatoru distribucijskog sustava i organizatoru zatvorenog
distribucijskog sustava da svakodnevno očitava obračunsko mjerno mjesto na
ulazu u distribucijski sustav i zatvoreni distribucijski sustav iz mreže
proizvodnih plinovoda, dok se ovim izmjenama i dopunama u članku 68.
stavku 11. dodatno propisuje da predmetno očitanje treba provesti u 6 sati.
Člankom 72.a dodatno se propisuje obveza operatoru distribucijskog sustava i
organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava svakodnevna dostava
podataka o energiji plina preuzetoj iz mreže proizvodnih plinovoda operatoru
tržišta plina. Nadalje, propisuje se postupanje u slučaju da iz tehničkih razloga
podatak o očitanju mjernog mjesta na ulazu iz mreže proizvodnih plinovoda
nije dostupan.
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Osim toga, u članku 68. stavku 6. briše se dio teksta „koji koriste opskrbu u
obvezi javne usluge“ radi usklađivanja sa stavkom 5. istog članka, odnosno da
se za obračunska mjerna mjesta iz kategorije kućanstvo koja plinom ne
opskrbljuje opskrbljivač u obvezi javne usluge mora provesti godišnje
očitanje, a prijelaznim i završnim odredbama propisano je da predmetna
obveza stupa na snagu 1. studenoga 2020.
 Raspodjela energije plina preuzete na ulazu u distribucijski sustav (Prilog 2.)
Izmjene i dopune Mrežnih pravila u dijelu Priloga 2. propisuju se kako bi
postojeća metoda raspodjele energije plina mogla ostati u primjeni i u novim
okolnostima na tržištu plina nakon 1. travnja 2020.
Također, u točki 6. Priloga 2. propisuje se da opskrbljivač u obvezi javne
usluge dostavlja operatoru transportnog sustava i operatoru distribucijskog
sustava podatak o opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je za potrebe
opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge ugovorio kapacitet na izlazu iz
transportnog sustava.
 Prijelazne i završne odredbe
Izmjene i dopune Mrežnih pravila u dijelu prijelaznih i završnih odredbi
propisuju se s ciljem odgode početka primjene nove metodologije za
predviđanje preuzimanja plina i raspodjelu utvrđene energije plina na izlazima
iz transportnog sustava plina do 1. listopada 2020.
Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti
bili uključeni u postupak
izrade odnosno u rad
stručne radne skupine za
izradu nacrta?
Je li nacrt bio objavljen
na internetskim
stranicama ili na neki
drugi odgovarajući način?
Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti
dostavili svoja
očitovanja?

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

www.hera.hr

Javno savjetovanje je bilo otvoreno
www.hera.hr
od 9. do 19. ožujka 2020. godine.
Dva anonimna očitovanja i sljedeći energetski subjekti koji imaju dozvolu HERAe za obavljanje energetske djelatnosti:
1. HROTE d.o.o., Zagreb
2. Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb
3. Termoplin d.d., Varaždin

Razlozi
prihvaćanja/neprihvaćanja
pojedinih primjedbi
Detalji se nalaze u tablici – Rezultati Javnog savjetovanja - Prijedlog izmjena i
zainteresirane javnosti na dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava
određene odredbe
nacrta/prijedloga
Troškovi
provedenog
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.
savjetovanja
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