
 

Na temelju članka 84. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 28/13, 14/14, 16/17) i 
Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: _____________, 
Ur.broj: _____________) od ________________, operator transportnog sustava donosi  
 

IZMJENE I DOPUNE MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA 

Članak 1.  

U Mrežnim pravilima transportnog sustava Klasa: PL-17/1246, Ur.br. UP/TV-17-2 od          
31. ožujka 2017. godine, iza članka 170. dodaje se članak 170a. koji glasi: 

Članak 170.a 

(1) Iznimno od rokova propisanih u članku 81. stavku 12. točki 3. i 4., zahtjev za rezervaciju 
kapaciteta na tromjesečnoj razini u plinskoj godini 2017/ 2018. podnosi se najkasnije: 

- do kraja 19. plinskog dana u ožujku za jedno ili više tromjesečja, a najduže za razdoblje 
plinske godine 2017/2018 

- do kraja 19. plinskog dana u lipnju za zadnje tromjesečje plinske godine 2017/2018 

(2) iznimno od roka propisanog u članku 81. stavku 13., zahtjev za rezervaciju kapaciteta na 
mjesečnoj razini u mjesecu ožujku i lipnju za naredni mjesec u plinskoj godini 2017/2018, 
podnosi se najkasnije do kraja 25. plinskog dana u mjesecu ožujku, odnosno lipnju. 

Članak 2.  

Iza članka 170a dodaje se članak 170b koji glasi: 

Članak 170.b 

(1) Iznimno od rokova propisanih u članku 82. stavku 6., operator transportnog sustava 
obavještava voditelja bilančne skupine i korisnika transportnog sustava o prijedlogu raspodjele 
kapaciteta transportnog sustava na tromjesečnoj razini najkasnije  

- do kraja 20. plinskog dana u ožujku za jedno ili više tromjesečja, a najduže za razdoblje 
plinske godine 2017/2018 

- do kraja 20. plinskog dana u lipnju za zadnje tromjesečje plinske godine 2017/2018 

(2) Iznimno od rokova propisanih u članku 82. stavku 7., operator transportnog sustava 
obavještava voditelja bilančne skupine i korisnika transportnog sustava o prijedlogu raspodjele 
kapaciteta transportnog sustava na mjesečnoj razini najkasnije  

- do kraja 26. plinskog dana u ožujku za naredni mjesec u plinskoj godini 2017/2018 

- do kraja 26. plinskog dana u lipnju za naredni mjesec u plinskoj godini 2017/2018 

 (3) Iznimno od rokova propisanih u članku 82. stavku 10., operator transportnog sustava 
provodi konačnu raspodjelu kapaciteta na tromjesečnoj razini i dostavlja korisniku transportnog 
sustava ugovor o transportu plina i Obavijest, najkasnije  

- do kraja 22. plinskog dana u ožujku za jedno ili više tromjesečja, a najduže za razdoblje 
plinske godine 2017/2018 

- do kraja 22. plinskog dana u lipnju za zadnje tromjesečje plinske godine 2017/2018  



 

(4) Iznimno od rokova propisanih u članku 82. stavku 11., operator transportnog sustava 
provodi konačnu raspodjelu kapaciteta na mjesečnoj razini i dostavlja korisniku transportnog 
sustava ugovor o transportu plina i Obavijest, najkasnije  

- do kraja 28. plinskog dana u ožujku za naredni mjesec u plinskoj godini 2017/2018 

- do kraja 28. plinskog dana u lipnju za naredni mjesec u plinskoj godini 2017/2018“ 

Članak 3.  

Ove Izmjene i dopune Mrežnih pravila transportnog sustava objavit će se na internetskoj 
stranici operatora transportnog sustava i Agencije, a stupaju na snagu _________ godine. 
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