
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 
Naslov dokumenta 
 

Prijedlog 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). Na 

temelju Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne 

agencije (Klasa: 310-05/17-02/56, Ur.br.: 371-01/17-13) od 22. 

prosinca 2018. godine i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske 

regulatorne agencije (Klasa: 003-07/18-03/01, Ur.br.: 371-01/18-02) 

od 1. ožujka 2018. godine, Plinacro je donio Izmjene i dopune 

Mrežnih pravila koje su stupile na snagu 1. siječnja 2018. godine, 

odnosno 2. ožujka 2018. godine.  

Na temelju članka 90. stavka 3. u vezi s člankom 116. stavkom 4. 

Zakona, operator transportnog sustava dužan je donijeti Mrežna 

pravila transportnog sustava u roku od tri mjeseca od stupanja na 

snagu Zakona. Slijedom navedenog, Plinacro, kao operator 

transportnog sustava izradio je Prijedlog Mrežnih pravila 

transportnog sustava (u daljnjem tekstu: Prijedlog Mrežnih pravila), 

kojim se uređuje opis transportnog sustava, razvoj transportnog 

sustava, pravila priključenja na transportni sustav, povezivanje 

transportnog sustava s ostalim dijelovima plinskog sustava, nadzor 

i upravljanje transportnim sustavom, pravila uravnoteženja 

transportnog sustava, održavanje transportnog sustava, usluge i 

proizvodi operatora transportnog sustava, postupak ugovaranja 

kapaciteta na interkonekciji i ugovaranja kapaciteta na ulazima i 

izlazima u RH, trgovanje ugovorenim kapacitetom, korištenje 

kapaciteta transportnog sustava, mjerna pravila i pravila raspodjele 

količina plina, objava podataka i razmjena informacija, ograničenje i 

obustava isporuke plina, neovlaštena potrošnja, postupci 

upravljanja zagušenjima na interkonekciji; postupak izmjene i 

dopune mrežnih pravila transportnog sustava i opći uvjeti korištenja 

usluge transporta plina. Predložene izmjene i dopune u odnosu na 

postojeća Mrežna pravila transportnog sustava, detaljnije su 

obrazložene u Konzultacijskom dokumentu. 

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

27. travnja 2018. godine upućen je javni poziv energetskim 

subjektima kao i zainteresiranoj stručnoj javnosti da dostave svoje 

primjedbe, mišljenja ili očitovanja i to do 13. svibnja 2018. godine, 

kad je javna rasprava završena.  

Zaprimljeni su prijedlozi i primjedbe sedam predstavnika 

zainteresirane javnosti. 

 



 

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

DA – javna rasprava je bila 

otvorena od 27. travnja do 13. 

svibnja 2018.godine. 

Plinacro je održao javnu 

raspravu putem službene 

internet stranice  

(http://www.plinacro.hr/defa
ult.aspx?id=950 ) 

Koji su predstavnici 
zainteresirane  javnosti dostavili 
svoja očitovanja? 

Energetski subjekti koji su dostavili očitovanja u za to predviđenom 
roku su:  

- Ina d.d. 
- HEP trgovina d.o.o. 
- Termoplin d.d. 
- RWE Hrvatska d.o.o. 
- tri anonimna očitovanja 

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

Detalji prihvaćenih odnosno odbijenih primjedbi navedeni su u tablici 
Rezultati savjetovanja sa zainteresiranom javnošću – na Prijedlog 
Mrežnih pravila transportnog sustava (rasprava provedena u 
razdoblju od 27 travnja. do 13. svibnja 2018. godine). 
 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

Provedba postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću nije 
zahtijevala dodatne financijske troškove.  

http://www.plinacro.hr/default.aspx?id=950
http://www.plinacro.hr/default.aspx?id=950

