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Donesene izmjene i dopune podzakonskih akata iz područja prirodnog plina 

21. rujna 2021. – Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 18. sjednici 
održanoj 9. rujna 2021. donijelo je: 

– Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom, 

– Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, 

– Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog 
sustava energetskom subjektu PLINACRO d.o.o. 

Prije donošenja Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom (dalje: Opći uvjeti) i Izmjena i dopuna 
Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (dalje: Mrežna pravila) HERA je u razdoblju od 9. 
srpnja do 2. kolovoza 2021. godine provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o 
Prijedlogu Izmjena i dopuna Općih uvjeta i javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o 
Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila, dok je koordinirano u istom razdoblju energetski 
subjekt PLINACRO d.o.o. proveo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu 
Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava. 

Dana 15. rujna 2021. godine objavljene su Izmjene i dopune Općih uvjeta („Narodne novine“ broj 
100/21) i Izmjene i dopune Mrežnih pravila („Narodne novine“ broj 100/21). 

Izmjene i dopune Općih uvjeta i Mrežnih pravila odnose se na sljedeće bitne cjeline: 

– unaprjeđenje razmjene podataka i pružanja informacija dionicima na tržištu plina putem ROMM-
a – propisivanje obveze operatoru distribucijskog sustava o dostavi podataka o mjesečnoj 
potrošnji plina u ROMM neposredno po isteku mjesečnog, tromjesečnog ili šestomjesečnog 
razdoblja očitanja, te pristup voditelju bilančne skupine mjesečnom izvještaju o ukupnoj 
potrošnji plina krajnjih kupaca koji su posredni članovi njegove bilančne skupine, iskazano po 
opskrbljivačima plinom, te raspodijeljeno na grupe obračunskih mjernih mjesta ovisno o 
razdoblju očitanja potrošnje – primjena od 1. listopada 2021. 

– standardna kvaliteta plina – izmjena propisanih parametara standardne kvalitete plina i 
podešavanje minimalne i maksimalne razine određenih parametara – primjena od 1. listopada 
2021. 

– obračun i naplata isporučenog plina temeljem gornje ogrjevne vrijednosti (GCV) – propisivanje 
operatorima distribucijskog sustava utvrđivanja energije plina temeljem gornje ogrjevne 
vrijednosti uz primjenu faktora korekcije obujma plina za preračunavanje obujma plina pri 
standardnim uvjetima na obujam plina pri normalnim uvjetima te obračun isporučene energije 
plina temeljem gornje ogrjevne vrijednosti uz odgovarajuće izmjene obveznog sadržaja računa 
za isporučeni plin – primjena od 1. listopada 2022. 

– opremanje OMM sa specifičnom potrošnjom s opremom za dnevno mjerenje – propisivanje 
operatorima distribucijskog sustava obvezu opremanja OMM tarifnog modela TM3 - TM5 za 
krajnje kupce koji nisu kućanstvo i čiji profil potrošnje značajno odstupa od standardnog profila 
potrošnje odgovarajućeg tarifnog modela na pojedinoj hidrauličkoj cjelini na kojima uz plinomjer 
mora biti ugrađena oprema za registraciju, pohranu i daljinski prijenos podataka koja omogućuje 
mjerenje u toku dana – obveza opremanja operatorima distribucijskog sustava najkasnije do 30. 
rujna 2022. 
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– nabava plina za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu – propisivanje operatorima 
distribucijskog sustava nabave plina za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu na 
tržišnim principima, temeljem natječaja – primjena od 1. srpnja 2022. 

Detaljniji opis donesenih izmjena i dopuna dostupan je u Popratnom dokumentu uz Izmjene i 
dopune Općih uvjeta opskrbe plinom te u Popratnom dokumentu uz Izmjene i dopune Mrežnih 
pravila plinskog distribucijskog sustava. 
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