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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta 
Izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport 

plina 

Stvaratelj dokumenta, 

tijelo koje provodi 

savjetovanje  

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 

Svrha dokumenta  

HERA je na 5. sjednici Upravnog vijeća održanoj 17. ožujka 2021. utvrdila 

Prijedlog Izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport 

plina (dalje: Prijedlog Izmjena 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 tržištu plina („Narodne 

novine“, br. 18/18 i 23/20).  

O Prijedlogu Izmjena Metodologije provedeno je javno savjetovanje u 

razdoblju od 17. ožujka 2021. do 31. ožujka 2021. godine. Tijekom trajanja 

javnog savjetovanja niti jedan predstavnik zainteresirane javnosti nije uputio 

primjedbe ili prijedloge dorade Prijedloga Izmjene Metodologije unutar roka 

predviđenog za savjetovanje. 

Na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj 2. travnja 2021. HERA je utvrdila 

Izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina 

(dalje: Izmjene Metodologije). 

Izmjene Metodologije obuhvaćaju sljedeće bitne izmjene:  

 mijenja se formula u članku 32. stavku 3. Metodologije utvrđivanja 

iznosa tarifnih stavki za transport plina („Narodne novine“, br. 79/20) 

(dalje: Metodologija) kojom se izračunava rezervna cijena za 

ugovoreni unutardnevni stalni standardni kapacitetni proizvod kako bi 

trošak korištenja za isti dnevni ugovoreni kapacitet bio jednak 

neovisno o dinamici i broju ugovorenih sati unutar plinskog dana; 

 briše se odredba iz članka 33. stavka 3. Metodologije u dijelu ex-post 

popusta za prekid ugovorenog kapacitetnog proizvoda, a kako bi se 

prekid takvog proizvoda obračunao na jednak način kao i u slučaju 

prekida ugovorenog dnevnog kapacitetnog proizvoda.  
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Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti bili 

uključeni u postupak 

izrade odnosno u rad 

stručne radne skupine za 

izradu nacrta? 

HERA na izrađeni Prijedlog Izmjena Metodologije nije zaprimila primjedbe 

ili prijedloge od sudionika provedenog javnog savjetovanja. 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili 

na neki drugi odgovarajući 

način? 

DA. 

 

Javna rasprava je bila otvorena od 17. 

ožujka do 31. ožujka 2021. godine 

www.hera.hr 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti 

dostavili svoja očitovanja? 

/ 

Razlozi 

prihvaćanja/neprihvaćanja 

pojedinih primjedbi 

zainteresirane javnosti na 

određene odredbe 

nacrta/prijedloga 

/ 

Troškovi provedenog 

savjetovanja  
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove 

 


