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KLASA: 310-26/21-01/1 

URBROJ: 371-04-21-6 

Zagreb,  26. svibnja 2021. 

 

 

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 7. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne 

novine“, broj 120/12 i 68/18) i članka 92. stavka 5. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 

18/18 i 23/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. 

svibnja 2021. donijela  

 

ODLUKU 

 
o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina 

 

 

1.  Daje se suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina kojeg 

je operator sustava skladišta plina Podzemno skladište plina d.o.o., Veslačka 2-4, Zagreb, 

dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopise Ur. br.: 1579-2021/UD, od 24. 

svibnja 2021., Ur. br.: 1590-2021/UD, od 25. svibnja 2021. i Ur. br.: 1599-2021/UD, od 26. 

svibnja 2021. 

 

2. Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Obrazloženje 

 

Operator sustava skladišta Podzemno skladište plina d.o.o., Veslačka 2-4, Zagreb (dalje: Podzemno 

skladište plina d.o.o.) dostavio je dopisima Ur. br.: 1579-2021/UD, od 24. svibnja 2021., Ur. br.: 

1590-2021/UD, od 25. svibnja 2021. i Ur. br.: 1599-2021/UD, od 26. svibnja 2021., Hrvatskoj 

energetskoj regulatornoj agenciji (dalje: HERA) na suglasnost Prijedlog izmjena i dopuna Pravila 

korištenja sustava skladišta plina (dalje: Prijedlog izmjena i dopuna Pravila). 

U skladu s odredbama članka 92. stavka 3., 5. i 6. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 

18/18 i 23/20) Pravila korištenja sustava skladišta plina donosi operator sustava skladišta plina uz 

ishođenu suglasnost HERA-e, a objavljuju se u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama 

HERA-e i mrežnim stranicama operatora sustava skladišta plina. 

Nadalje, operator sustava skladišta Podzemno skladište plina d.o.o. je, u skladu s odredbama članka 

92. stavka 4. Zakona o tržištu plina, o Prijedlogu izmjena i dopuna Pravila proveo javnu raspravu u 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 



2/3 

razdoblju od 7. svibnja do 21. svibnja 2021. godine., a tijekom koje nisu zaprimljene primjedbe ili 

prijedlozi dorade Prijedloga izmjena i dopuna Pravila od strane zainteresirane javnosti. 

Temeljem provedene analize Prijedloga izmjena i dopuna Pravila HERA je utvrdila da se predloženim 

aktom, između ostalog, mijenja sljedeće: 

- uspostavlja se aukcija kao novi model raspodjele standardnih paketa skladišnog kapaciteta 

(dalje: SBU) kojim se unapređuje i pojednostavljuje dosadašnji način raspodjele skladišnih 

kapaciteta,  

- definiraju se iznosi jamstva za ozbiljnost ponude ovisno o zahtijevanom broju SBU-a, 

- određuje se rok za objavu raspoloživih kapaciteta za pojedinu skladišnu godinu te se mijenja 

rok za dostavu zahtjeva za rezervaciju kapaciteta, kao i rok za dostavu obavijesti o raspodjeli 

skladišnih kapaciteta. 

Dosadašnja primjena Pravila korištenja sustava skladišta plina („Narodne novine“, broj 50/18, 26/20) 

(dalje: važeća Pravila) ukazala je na potrebu izmjene modela raspodjele skladišnih kapaciteta kako bi 

se unaprijedio postupak i omogućila efikasnija raspodjela prema tržišnim načelima. Stoga se predlaže 

uvođenje aukcije kao novog modela raspodjele SBU-a.  

Postupak raspodjele SBU-a putem aukcije provodi se temeljem zaprimljenih zahtjeva prema 

slijedećim pravilima: 

- osnovni element za raspodjelu SBU-a je aukcijska premija koja predstavlja postotno 

povećanje iznosa tarifne stavke za SBU, zaokruženo na dva decimalna mjesta, 

- u postupku raspodjele SBU-a svaka skladišna godina se razmatra kao zasebna aukcija, 

- u postupku raspodjele, podnositelj zahtjeva može sudjelovati s jednim ili više zahtjeva, 

- prednost u dodjeli SBU-a ima zahtjev u kojem je ponuđena najveća aukcijska premija (bez 

obzira na broj zahtijevanih SBU-a), 

- po završetku aukcije određuje se rezultirajuća aukcijska premija koja predstavlja premiju iz 

najniže rangiranog zahtjeva kojemu je SBU dodijeljen, a koja se primjenjuje za pojedinu 

skladišnu godinu na sve podnositelje kojima je SBU raspodijeljen.  

Nadalje, zbog izmjene modela raspodjele SBU-a, dodatno se definira: 

- izmjena roka za objavu raspoloživih kapaciteta za pojedinu skladišnu godinu na način da će 

operator na svojoj mrežnoj stranici poziv za dostavu zahtjeva objaviti u razdoblju od 1. travnja 

do 20. svibnja tekuće skladišne godine, 

- izmjena roka za dostavu zahtjeva za rezervaciju kapaciteta na godišnjoj i višegodišnjoj razini 

na način da je rok za zaprimanje zahtjeva na adresi operatora najkasnije do 20. dana od dana 

objave poziva za dostavu zahtjeva, 

- dostava zahtjeva za rezerviranje SBU-a isključivo putem preporučene pošiljke jer se isto 

smatra transparentnim načinom dostave,  

- iznos jamstva za ozbiljnost ponude, na način da osnova za isti više nije postotak od vrijednosti 

usluge skladištenja plina nego su određeni apsolutni iznosi ovisno o zbroju traženih SBU-a za 

sve skladišne godine za koje se podnosi zahtjev, 

- izmjena roka za dostavu obavijesti o broju dodijeljenih SBU-a i rezultirajućoj aukcijskoj 

premiji za svaku skladišnu godinu na način da operator, nakon provedenog postupka 

raspodjele SBU-a, obavještava podnositelje zahtjeva najkasnije 15 dana od roka za dostavu 

zahtjeva, dok Ugovor s pripadajućom Potvrdom o ugovorenoj usluzi operator dostavlja u roku 

10 dana od dostave obavijesti o broju dodijeljenih SBU-a. 

Iznimno u ovoj godini, a za skladišnu godinu koja započinje 1. travnja 2022., operator sustava 

skladišta plina će na svojim internetskim stranicama objaviti poziv za dostavu zahtjeva za rezervaciju 

kapaciteta sustava skladišta plina najkasnije prvoga radnog dana od stupanja na snagu Izmjena i 
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dopuna Pravila, dok će se zahtjev na godišnjoj razini trebati dostaviti isključivo preporučenom 

pošiljkom, najkasnije do 17. lipnja 2021. godine, pri čemu se smatra da je zahtjev zaprimljen danom 

dostave na adresu operatora. O broju SBU-a i o rezultirajućoj aukcijskoj premiji za svaku skladišnu 

godinu temeljem zaprimljenog zahtjeva operator će podnositelje obavijestiti najkasnije do 25. lipnja 

2021. godine. 

S obzirom na prethodno navedeno, također su izmijenjeni i dopunjeni prilozi važećih Pravila, 

odnosno Prilog 1. OPĆI UVJETI KORIŠTENJA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA i Prilog 2. 

POSTUPAK RASPODJELE STANDARDNIH PAKETA SKLADIŠNOG KAPACITETA. 

Člankom 11. stavom 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisani su osnovni poslovi 

HERA-e, koji, između ostaloga, u točki 7. obuhvaćaju i davanje suglasnosti na opće akte 

organiziranja tržišta prirodnog plina. 

Slijedom svega navedenoga, HERA daje suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna Pravila, kako je 

odlučeno u točki 1. izreke ove Odluke. 

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se pojedinačne 

odluke koje Upravno vijeće HERA-e donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj 

stranici HERA-e te je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ove Odluke. 

 

 

                                                                                        Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

                                                                                     Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


