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Rezultati savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provedenog od 22. svibnja do 5. lipnja 2020. 

- Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina - 

ČLANAK  

SAŽETAK PRIMJEDBI SUDIONIKA RASPRAVE I OČITOVANJE HERA-e 
 

PRIHVAĆENO/DJELOMIČNO PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 
NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja 

OBRAZLOŽENJE 

Korištene kratice: 
HERA/Agencija – Hrvatska energetska regulatorna agencija 
NN – Narodne novine 
UPP – ukapljeni prirodni plin 
operator – operator terminala za UPP 
 

Članak 5. Djelomično 
prihvaćeno 

 

SUDIONICI RASPRAVE: 
Sudionik rasprave predlaže u članku 30.a dodati stavak kojim se propisuje način određivanja iznosa naknade za sigurnost opskrbe iz razloga što 
prijedlog iznosa naknade za sigurnost opskrbe izrađuje operator terminala za UPP i upućuje ga operatoru transportnog sustava, koji taj prijedlog 
onda samo prosljeđuje Agenciji. Iznos naknade određuje Agencija odlukom, pri čemu operator transportnog sustava istu samo treba iskazati 
na računu.  
Sudionik rasprave predlaže izmjenu članka 30.a stavka 3., kojim se predviđa da prijedlog naknade za sigurnost opskrbe treba sadržavati podatke 
o „planiranoj količini plina na izlazima iz transportnog sustava u Hrvatskoj za svaki mjesec regulacijske godine, prema podacima operatora 
transportnog sustava“. Sudionik rasprave ističe da sukladno odredbama Zakona o tržištu plina (NN 18/18, 23/20), operator transportnog 
sustava od operatora distribucijskih sustava i krajnjih kupaca dobiva podatke o projekcijama ukupnih godišnjih količina plina  koje namjeravaju 
preuzeti iz transportnog sustava za desetogodišnje razdoblje koje slijedi. Međutim, riječ je o podacima o godišnjim, a ne mjesečnim količinama, 
i to za razdoblje od narednih deset godina. Stoga se predlaže u stavku 3. alineji 6. brisati riječi „za svaki mjesec“. 
 

HERA: 
Operator terminala za UPP upućuje prijedlog naknade za sigurnost opskrbe operatoru transportnog sustava, na temelju plana poslovanja, u 
slučaju da je, uslijed nižeg zakupa kapaciteta terminala za UPP od planiranog, očekivani prihod operatora terminala za UPP niži od planiranog 

dozvoljenog prihoda određenog odlukom Agencije o iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu UPP-a.  Obzirom da je Zakonom o terminalu 

za ukapljeni prirodni plin (NN, br. 57/18) propisano da HERA određuje visinu ove naknade temeljem zahtjeva operatora transportnog sustava, 
HERA ne smatra opravdanim dodati stavak u članku 30.a o načinu određivanja iznosa naknade za sigurnost opskrbe, budući da je ista propisana 
Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN, br. 79/20).  
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Nadalje, HERA smatra opravdanim prihvatiti prijedlog prema kojem se mijenja članak 30.a, stavak 3., podstavak 6. na način da prijedlog naknade 
za sigurnost opskrbe treba sadržavati planiranu količinu plina na izlazima iz transportnog sustava u Republici Hrvatskoj, prema podacima 
operatora transportnog sustava, ali ne za svaki mjesec regulacijske godine. 
 

Članak 7. Prihvaćeno 
 

SUDIONICI RASPRAVE: 
Sudionik rasprave predlaže brisanje čl. 7. st. 1. u Prijelaznim i završnim odredbama kako bi regulacijska razdoblja i dalje bila definirana na rok 
od pet godina, kako je i trenutno propisano čl. 5., odnosno da se ne produžuju za prvo razdoblje, iz razloga što se ovako definirana razdoblja 
poklapaju sa aktualno ugovorenim zakupima na terminalu, te na taj način najbolje reguliraju smjer kretanja prihoda i rashoda kroz navedene 
godine, a samim time određuju kvalitetniju tarifu.  
 

HERA: 
HERA prihvaća navedeni prijedlog, stoga se članak 7. stavak 1. u Prijelaznim i završnim odredbama mijenja na način da se propisuje da prvo 
regulacijsko razdoblje započinje 1. siječnja 2021. te se briše datum završetka trajanja prvog regulacijskog razdoblja. Sve ostale redovne odredbe 
o trajanju regulacijskog razdoblja se ne mijenjaju, što znači da će prvo regulacijsko razdoblje, kao i ostala trajati 5 godina. 
 

 
ODREDBE KOJE NISU BILE OBUHVAĆENE PRIJEDLOGOM IZMJENA I DOPUNA METODOLOGIJE U JAVNOJ RASPRAVI  
 
Članak 31. Djelomično 

prihvaćeno 
SUDIONICI RASPRAVE: 
Sudionik rasprave smatra da je, uslijed mogućih značajnih oscilacija u dinamici zakupa terminala tijekom duljeg perioda koja bi posljedično 
rezultirala i značajnim razlikama u ostvarenim prihodima operatora (nedovoljno ili prekomjerno ostvarenje), s ciljem ujednačene raspodjele 
troška zakupa korisnicima terminala te ravnomjerne distribucije prihoda za operatora kroz dulji period, potrebno izmijeniti odredbe u dijelu 
VII. Regulatorni račun, članak 31. stavak 1. Metodologije na način da isti glasi:  
Članak 31.  
(1) Regulatorni račun je model regulacije energetske djelatnosti upravljanja terminalom za UPP kojim se operatoru, koji planira značajna 
ulaganja u razvoj terminala za UPP, primjenom ujednačenih tarifa tijekom godina regulatornog računa omogućava različita dinamika nadoknade 
prihoda u odnosu na dozvoljene prihode koji bi proizašli primjenom ove Metodologije.  
Ovakvim definiranjem postiglo bi se ravnomjerno određivanje iznosa tarifnih stavki koje bi omogućavale da eventualno prekomjerno ostvareni 
prihodi u godinama većeg zakupa kapaciteta terminala, kompenziraju nedovoljno prikupljene prihode u kasnijim godinama manje ostvarenog 
zakupa, bez značajnih razlika u razini primjenjivih tarifa tijekom godina regulatornog računa, obzirom da je stabilna i konkurentna razina tarifa 
ključna za razvoj samog terminala. 
 

HERA: 
HERA smatra opravdanim prihvatiti prijedlog sudionika rasprave da je potrebno izmijeniti definiciju regulatornog računa, a u svrhu izbjegavanja 
značajnih promjena u iznosima tarifnih stavki tijekom razdoblja za koje se uspostavlja regulatorni račun.  
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HERA djelomično prihvaća prijedlog izmjene članka 31. na način da se izmjenom stavka 1. propisuje mogućnost nadoknade prihoda operatoru 
terminala za UPP, tijekom razdoblja za koje se uspostavlja regulatorni račun, različitom dinamikom od nadoknade dozvoljenih prihoda koja bi 
proizašla bez primjene regulatornog računa. Nadalje, dopunjuje se stavak 2. istoga članka na način da se propisuje da se regulatorni račun 
odobrava u svrhu izbjegavanja značajnih promjena u iznosima tarifnih stavki tijekom razdoblja za koje se uspostavlja regulatorni račun.  
S tim u svezi mijenja se i članak 34. stavak 2. podstavak 2. na način da je preduvjet za uspostavu regulatornog računa da iznosi tarifne stavke za 
prihvat i otpremu UPP-a bez primjene regulatornog računa u nekom od narednih regulacijskih razdoblja rezultiraju cijenom usluge operatora 
terminala za UPP koja je nekonkurentna u odnosu na cijenu usluge ostalih operatora terminala za UPP u okruženju Republike Hrvatske. 
 


