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Utvrđivanje energije isporučenog plina pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti 
- obavijest, daje se
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Hrvatska energetska regulatoma agencija (dalje: HERA) je u rujnu 2021. donijela Izmjene i dopune 
Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava („Narodne novine", br. 100/21) i Izmjene i dopune 
Općih uvjeta opskrbe plinom („Narodne novine", br. 100/21) kojima se propisuje obračun i naplata 
isporučenog plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti, počevši od 1. listopada 2022.

Ovim putem Vas želimo podsjetiti na predmetne obveze, osobito u dijelu mjerenja količine plina 
i utvrđivanja energije isporučenog plina propisane odredbama članaka 56. i 58. Mrežnih pravila 
plinskog distribucijskog sustava („Narodne novine", br. 50/18, 88/19, 36/20 i 100/21) (dalje: Mrežna 
pravila). Naime, novi način obračuna, od operatora distribucijskog sustava, odnosno od organizatora 
zatvorenog distribucijskog sustava, zahtijeva utvrđivanje energije isporučenog plina na temelju 
gornje ogrjevne vrijednosti Hg uz primjenu faktora korekcije za preračunavanje obujma plina pri 
standardnim uvjetima na obujam plina pri normalnim uvjetima, a kako je detaljnije propisano u 
Prilogu 2. Mrežnih pravila. Nadalje, u pogledu objave podataka o ogrjevnoj vrijednosti plina, 
člankom 57. Mrežnih pravila, operatoru distribucijskog sustava i organizatoru zatvorenog 
distribucijskog sustava, propisana je dužnost objave podataka o gornjoj ogrjevnoj vrijednosti 
Hg na svojim mrežnim stranicama, a koja stupa na snagu 15. listopada 2022.

Nastavno na navedeno, ukazujemo kako će, radi promjene u načinu utvrđivanja energije isporučenog 
plina pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti Hg koja je veća u odnosu na energiju iskazanu pri donjoj 
ogrjevnoj vrijednosti Hd, HERA prilagoditi iznose tarifnih stavki za distribuciju plina, te stoga 
navedeno neće imati utjecaja na ukupan iznos za isporučenu energiju plina u odnosu na obračun kada 
se primjenjuje donja ogrjevna vrijednost Hd. Naime, HERA će u zakonski propisanom roku 
(najmanje deset dana prije početka njihove primjene od strane operatora distribucijskog sustava) 
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objaviti korigirane iznose tarifnih stavki za distribuciju plina, a kako bi sve bilo spremno za obračun 
isporučenog plina za listopad 2022. prema novim pravilima.
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