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Datum: 11.03.2015. 

Sukladno Zakonu o tržištu električne energije članku 28. stavak 7 HOPS je dužan izraditi Metodologiju 

za određivanje cijena i uvjeta za pružanje pomoćnih usluga. 

Sukladno članku 9. stavku 3. Programa usklađenosti HOPS u svrhu savjetovanja objavljuje nacrte 

općih akata i dokumenata, kojima uređuje pitanja, od značaja za korisnike mreže, tržišne sudionike i 

ostale zainteresirane subjekte. Navedeno savjetovanje traje minimalno 15 dana. Nakon provedenog 

savjetovanja HOPS će objaviti informaciju o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima 

sa potrebnim obrazloženjima. 

Prijedlog Metodologije za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga i obrazac za primjedbe 

objavljeni su na Internet stranicama HOPS-a. Savjetovanje je provedeno od 10.veljače do 24. Veljače 

2015. godine. Zaprimljene su dva obrasca sa primjedbama i u nastavku se daju informacije o 

prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama.  

1. Anonimna objava broj 1. 

Sa sudionikom u savjetovanju održan je sastanak dana 06.03. sa ciljem pojašnjenja i rasprave 
dostavljenih primjedbi. Primjedbe i prijedlozi sudionika u savjetovanju su djelomično uvaženi, ključne 
primjedbe, prema mišljenju HOPS-a, odnose se na:  

 
1) Prijedlog eksplicitnog definiranja jediničnih cijena u samoj metodologiji nije uvažen već će se 

iste donositi kroz proces definiran metodologijom. Također, kroz dorađeni prilog 
metodologije inicijalno zajednički prilog HOPS-a i dominantnog pružatelja pomoćnih usluga 
razdvojen je po nadležnostima na način da jedinične cijene predlaže i potpisuje dominantni 
pružatelj pomoćnih usluga dok količine predlaže i potpisuje HOPS uz procjenu ukupnih 
troškova pomoćnih usluga 

2) Prijedlog definiranja popisa dokumentacije koja definira uredan zahtjev je uvažen, ali HERA 
ima mogućnost tražiti dodatna obrazloženja sukladno svojim ovlastima 

3) Reguliranje slučaja kada HERA ne odobri plan iz Priloga je na način da je obveza HERA-e 
očitovati se na uredan zahtjev u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva. U 
slučaju neodobravanja vrijede cijene iz postojećih ugovora. 

 
Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga metodologije, uvažavajući gore navedena 
pojašnjenja, su djelomično uvaženi.  

 

2. Anonimna objava broj 2. 

Sa sudionikom u savjetovanju održan je sastanak dana 11.03. sa ciljem pojašnjenja i rasprave 

dostavljenih primjedbi. Primjedbe i prijedlozi sudionika u savjetovanju nisu uvaženi, jer su definirane 

u drugim aktima. 

Prilog 1. Anonimna objava 1. – Primjedbe na prijedlog propisa ili akta 

Prilog 2. Anonimna objava 2. – Primjedbe na prijedlog propisa ili akta 

 


