
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 
Naslov dokumenta 
 

Prijedlog Izmjena i dopuna  
Mrežnih pravila transportnog sustava 

Stvaratelj dokumenta, 
tijelo koje provodi savjetovanje 

Plinacro d.o.o. 

Svrha dokumenta 

PLINACRO d.o.o. je, kao operator transportnog sustava, 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: 310-05/17-02/56, Ur.broj:371-01/17-

07) od 31. ožujka 2017. godine, Plinacro je donio nova Mrežna 

pravila transportnog sustava (u daljnjem tekstu: Mrežna pravila).  

Izmjena Mrežnih pravila transportnog sustava odnosi se jedino na 

odredbu u članku 169. u  poglavlju XXII. Prijelazne i završne 

odredbe, podnaslovu Dodatna pravila za ugovaranje i korištenje 

prekidivog kapaciteta na interkonekciji Hrvatska – Mađarska u 

smjeru iz Hrvatske u Mađarsku. u kojemu se mijenja rok do kojeg će 

se primjenjivati odredbe navedenog članka, a temeljem „Izmjena 1 

Sporazuma o upravljanju tlakom na mađarsko-hrvatskoj granici“ 

kojeg su sklopili Plinacro i FGSZ 19. svibnja 2017. godine i kojim se 

„Sporazum o upravljanju tlakom na mađarsko-hrvatskoj granici“ 

sklapa na određeno razdoblje do 6:00 h, 1. travnja 2019. godine. 

Pružanje predmetne nestandardne usluge vremenski je ograničeno 

na razdoblje do 1. travnja 2019. godine, stoga se izmjene Mrežnih 

pravila transportnog sustava, a vezano uz ugovaranje prekidivog 

kapaciteta na hrvatsko-mađarskoj granici u smjeru iz Hrvatske u 

Mađarsku, predlažu na ograničeno razdoblje do 1. travnja 2019. 

godine. 

 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti bili 
uključeni u postupku izrade 
odnosno u rad stručne radne 
skupine za izrade nacrta? 

Dana 12. prosinca 2017. godine upućen je javni poziv energetskim 

subjektima kao i zainteresiranoj stručnoj javnosti da dostavi svoje 

primjedbe, mišljenja ili očitovanje i to do dana 20. prosinca 2017. 

godine kada je javna rasprava završena. Nije zaprimljen niti jedan 

takav prijedlog, mišljenje ili očitovanje. 

 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili na 
neki drugi odgovarajući način? 

DA – javna rasprava je bila 

otvorena od 12. prosinca do 20. 

prosinca 2017.godine. 

Plinacro je održao javnu 

raspravu putem službene 

internet stranice  

(http://www.plinacro.hr/defa
ult.aspx?id=899 ) 

Koji su predstavnici 
zainteresirane  javnosti dostavili 
svoja očitovanja? 

Niti jedan energetski subjekt nije dostavio očitovanja u za to 
predviđenom roku. 

http://www.plinacro.hr/default.aspx?id=899
http://www.plinacro.hr/default.aspx?id=899


Razlozi 
prihvaćanja/neprihvaćanja 
pojedinih primjedbi 
zainteresirane javnosti na 
određene odredbe 
nacrta/prijedloga  

 
n/a 
 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba javnog postupka nije iziskivala dodatne financijske 
troškove.  


