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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naslov dokumenta

Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

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 Općih uvjeta opskrbe plinom 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 11.
ožujka do 22. ožujka 2020.
Ova Izmjena i dopuna Općih uvjeta u osnovi se odnosi na unaprjeđenje odredbi
iz sljedećih cjelina:
- registar obračunskih mjernih mjesta,
- kvaliteta opskrbe plinom i
- alat za usporedbu cijene plina.
Stoga se u Općim uvjetima uvode sljedeće bitne izmjene:

Svrha dokumenta

 Registar obračunskih mjernih mjesta
Izmjene i dopune Općih uvjeta u dijelu ROMM-a, u članku 27. Općih uvjeta,
propisuju se s ciljem:
- propisivanja novog podatka koji se vodi u ROMM-u potrebnog za primjenu
Metodologije u slučaju kada se u distribucijski sustav plin osim iz transportnog
sustava preuzima i iz mreže proizvodnih plinovoda,
- propisivanja novog podatka koji se vodi u ROMM-u potrebnog za primjenu
Metodologije u slučaju kada opskrbljivač plinom za potrebe opskrbe plinom
krajnjeg kupca kupuje plin od opskrbljivača ili trgovca plinom koji je za njega
ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava,
- usklađivanja sa mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava na način
da se propisuje ažuriranje tarifnog modela obračunskog mjernog mjesta i
godišnje potrošnje za prethodnu kalendarsku godinu do 1. veljače svake
godine,
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- stvaranja preduvjeta za određivanje i primjenu pravila za nadomještanje i
korekciju podataka, prvenstveno potrebnih za primjenu Metodologije, u
slučaju da podaci nisu potpuni ili su neispravno uneseni,
- unaprjeđenja mjera za ostvarenje potpunih, točnih i ažurnih podataka u
ROMM-u propisivanjem obveze automatske razmjene podataka između
informatičkih baza operatora tržišta plina i obveznika unosa i ažuriranja
podataka (operatori distribucijskog sustava, organizatori zatvorenog
distribucijskog sustava i opskrbljivači plinom) u ROMM-u.
Dodatno je propisano da se podaci u ROMM-u vode i ažuriraju putem
automatske razmjene podataka, a ta odredba stupa na snagu 1. srpnja 2020.
 Kvaliteta opskrbe plinom
Izmjenama i dopunama Općih uvjeta propisuje se garantirani standard
kvalitete opskrbe za obveznika unosa i ažuriranja podataka u ROMM-u u vidu
nadoknade za slučaj kada ne otkloni pogrešku na koju mu je sistemskom
porukom ukazao informacijski sustav operatora tržišta plina. Tu uočenu
pogrešku će, u skladu s pravilima za nadomještanje i korekciju podataka,
upisati ili korigirati informacijski sustav operatora tržišta plina. Primjena
navedenih odredbi stupa na snagu 1. svibnja 2020.
 Alat za usporedbu cijene plina
Izmjenama i dopunama odredbi vezanih uz alat za usporedbu cijene plina iz
članka 40. Općih uvjeta dodatno se pojasnila svrha alata, definirali korisnici i
način funkcioniranja alata, a kako bi njegovim korisnicima uporaba bila što
pristupačnija i jednostavnija. Isto tako, omogućeno je opskrbljivačima plinom
unos podataka o krajnjim cijenama plina i uvjetima opskrbe plinom u alat, i to
u standardiziranom obliku koji određuje HERA. Također, propisana promjena
se odnosi i na definiranje uloge HERA-e da unesene podatke od strane
opskrbljivača plinom provjerava i verificira.
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 Općih uvjeta
opskrbe plinom izradila je HERA.
DA.

www.hera.hr

Javno savjetovanje je bilo otvoreno
www.hera.hr
od 11. do 22. ožujka 2020. godine.
Jedno anonimno očitovanje i sljedeći energetski subjekti koji imaju dozvolu
HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti:
1. Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Zagreb
2. Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb
3. HROTE d.o.o., Zagreb
4. Termoplin d.d., Varaždin
Van roka za očitovanje sljedeći energetski subjekti koji imaju dozvolu HERA-e
za obavljanje energetske djelatnosti:
1. Radnik d.d., Križevci
2. Radnik-plin d.o.o., Križevci
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Razlozi
prihvaćanja/neprihvaćanja
pojedinih primjedbi
Detalji se nalaze u tablici – Rezultati Javnog savjetovanja - Prijedlog izmjena i
zainteresirane javnosti na dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom
određene odredbe
nacrta/prijedloga
Troškovi
provedenog
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.
savjetovanja
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