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Zagreb,  8. srpnja 2020. 

 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta 
Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za 

prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina         

Stvaratelj dokumenta, 

tijelo koje provodi 

savjetovanje  
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 

Svrha dokumenta  

HERA je na 12. sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. svibnja 2020. 

utvrdila Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa 

tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (dalje: 

Prijedlog Izmjena i dopuna Metodologije) 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 terminalu 

za ukapljeni prirodni plin („Narodne novine“, broj 57/18).  

O Prijedlogu Izmjena i dopuna Metodologije provedeno je javno 

savjetovanje u razdoblju od 22. svibnja do 5. lipnja 2020. godine. 

Tijekom trajanja javnog savjetovanja ukupno su dva energetska 

subjekta dala primjedbe i prijedloge dorade Prijedloga Izmjena i 

dopuna Metodologije unutar roka predviđenog za savjetovanje. 

Na 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. srpnja 2020. HERA je 

utvrdila Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih 

stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (dalje: 

Izmjene i dopune Metodologije). 

Izmjene i dopune Metodologije obuhvaćaju sljedeće bitne izmjene: 

 određivanje početka prvog regulacijskog razdoblja koje 

započinje 1. siječnja 2021. godine, 

 ukidanje popusta na tarifne stavke za prihvat i otpremu UPP-

a za dugoročni zakup kapaciteta i količinu zakupa kapaciteta 

terminala za UPP, 

 propisivanje odredbi za slučaj kada je količina UPP-a koja se 

pretovaruje veća od standardne količine tereta, a kada za 

povećanu otpremu prirodnog plina u transportni sustav iz 

terminala za UPP korisnik ugovara potreban kapacitet 
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transportnog sustava kako bi postupak pretovara bio završen 

u dopuštenom vremenu stajanja, 

 izmjene definicije regulatornog računa i preduvjeta za 

uspostavu regulatornog računa, 

 implementaciju članka 12. Zakona o terminalu za UPP, 

odnosno propisivanje odredbi kojima se definiraju kriteriji i 

postupak određivanja naknade za sigurnost opskrbe, a u svrhu 

realizacije projekta terminala za UPP na otoku Krku kao 

glavne mjere diversifikacije putova i izvora opskrbe 

prirodnim plinom.  

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 nacrt, odnosno 

Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije izradila je HERA. 

Je li nacrt bio objavljen 

na internetskim 

stranicama ili na neki 

drugi odgovarajući način? 

DA. 

Javna rasprava je bila otvorena od 22. 

svibnja do 5. lipnja 2020. godine 

www.hera.hr 

 

 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti 

dostavili svoja 

očitovanja? 

Energetski subjekt koji imaju dozvolu HERA-e za obavljanje 

energetske djelatnosti: 

 
1. LNG Hrvatska d.o.o., Zagreb 

2. Plinacro d.o.o., Zagreb 

 

Razlozi 

prihvaćanja/neprihvaćanja 

pojedinih primjedbi 

zainteresirane javnosti na 

određene odredbe 

nacrta/prijedloga 

Detalji se nalaze u tablici – Rezultati javnog savjetovanja 

Troškovi provedenog 

savjetovanja  
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove 

 


