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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava 

Stvaratelj dokumenta, 

tijelo koje provodi 

savjetovanje 

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 

Svrha dokumenta 

HERA je na 14. sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. srpnja 2021. utvrdila 

Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava 

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“, broj 18/18 i 23/20) te je za isti 

provedeno javno savjetovanje u razdoblju od 9. srpnja 2021. do 2. kolovoza 

2021. 

Ove Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava u 

osnovi se 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 opskrbljivaču 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 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 obveze 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. 

– Nabava plina za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu – 

propisivanje nabave plina za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom 

sustavu na tržišnim principima, temeljem natječaja kojeg provodi operator 

distribucijskog sustava – primjena od 1. srpnja 2022. 
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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 

Mrežnih pravila izradila je HERA. 

Je li nacrt bio objavljen 

na internetskim 

stranicama ili na neki 

drugi odgovarajući način? 

DA www.hera.hr 

Javno savjetovanje je bilo otvoreno od 9. srpnja 2021. do 2. kolovoza 2021. 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti 

dostavili svoja 

očitovanja? 

Tri anonimna očitovanja i sljedeći energetski subjekti koji imaju dozvolu 

HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti: 

1. Gradska plinara Bjelovar d.o.o. 

2. Radnik-plin d.o.o., Križevci 

3. Plinara istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci 

4. Termoplin d.d., Varaždin 

5. Energo d.o.o. Rijeka 

6. Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. Zagreb 

7. Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb 

8. E.ON Hrvatska d.o.o. Zagreb 

 
i jedno očitovanje zainteresirane javnosti: 

9. Hrvatska gospodarska komora, Sektor za industriju i održivi razvoj, 

Zagreb 

Razlozi 

prihvaćanja/neprihvaćanja 

pojedinih primjedbi 

zainteresirane javnosti na 

određene odredbe 

nacrta/prijedloga 

Detalji se nalaze u tablici – Rezultati Javnog savjetovanja - Prijedlog izmjena 

i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove. 

 


