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Javna rasprava o Prijedlogu Mrežnih pravila transportnog sustava 
-rezultati rasprave- 

 

SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 
(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani) 

PRIHVAĆENO/DJELOMIČNO PRIHVAĆENO – 
potrebne izmjene prijedloga Mrežnih pravila 
KOMENTARI – primjedba se odnosi na druge akte ili se 
daje obrazloženje postupanja 

NIJE PRIHVAĆENO 

Načelne primjedbe 

 
Načelne primjedbe odnose se na:  

1. pomicanje rokova propisanih za 
obradu zahtjeva za rezervaciju 
kapaciteta na godišnjoj i mjesečnoj 
razini 

2. predloženo vrijeme dostave 
nominacija korištenja transportnog 
sustava 

3. uvođenje dostave podataka 
voditeljima bilančnih skupina o 
poziciji bilančne skupine minimalno 
tri puta unutar plinskog dana te 
podatka o ukupno aktiviranoj energiji 
uravnoteženja u prethodnom 
plinskom danu.  

 
Komentari na načelne primjedbe iz točke 1. i 2. 
obuhvaćeni su obrazloženjima pojedinih članaka u 
nastavku. 

 
Navedena dostava podataka o poziciji 
bilančne skupine bit će uvedena nakon 
što operatori distribucijskog sustava, uz 
daljinsko očitanje, počnu primjenjivati 
standardne profile potrošnje. Nije 
moguće utvrditi pozicije bilančnih 
skupina unutar plinskog dana bez  
odgovarajućih podataka. 
Podatak o aktiviranoj energiji 
uravnoteženja dostavlja se ponuditelju u 
kojem je energija uravnoteženja tog 
ponuditelja aktivirana. 

Članak 50. Predlaže se izmjena odredbe iz stavka 2. kako 
svaka neravnoteža u transportnom sustavu ne 
bi rezultirala štetom korisnika sustava 
skladišta plina. 

Predložena izmjena se djelomično prihvaća. Novi stavak 
2. članka 50. glasi: „Osim tehničkog poremećaja na 
transportnom sustavu iz stavka 1. ovog članka 
izvanrednom situacijom smatra se i neravnoteža 
transportnog sustava, preostala nakon provedbe mjera iz 
članka 52. ovih Mrežnih pravila, a koja uzrokuje 
ograničenje korištenja kapaciteta transportnog sustava 
te ugrožava sigurnost opskrbe plinom.“ 
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Članak 52. Predlaže se dopuna članka novim stavkom 
kojim bi se propisala obveza operatora 
transportnog sustava uravnoteženja 
transportnog sustava sa što manjim dnevnim 
odstupanjima operativne akumulacije 
svakodnevnom aktivacijom energije 
uravnoteženja. 

Navedena odredba propisana je novim odredbama 
Pravila o organizaciji tržišta plina. 

 

Članak 67. Predlaže se pomicanje roka za dostavu 
zahtjeva za rezervacijom kapaciteta 
transportnog sustava na mjesečnoj razini s 10-
og u mjesecu na 15-i u mjesecu za naredni 
mjesec. 

Prijedlog se prihvaća.  

Članak 68. Predlaže se pomicanje rokova za raspodjelu i 
ugovaranje kapaciteta transportnog sustava na 
godišnjoj razini s 15. kolovoza na 15. srpnja, 
odnosno s 1. rujna na 1. kolovoz tekuće 
godine. 
 

Prijedlog je djelomično prihvaćen.  
 
Uvažavajući vrijeme koje je operatoru transportnog 
sustava potrebno za obradu zaprimljenih zahtjeva, novi 
rok za prijedlog raspodijele kapaciteta transportnog 
sustava je 15 radnih dana od 1. srpnja, dok je novi rok za 
konačnu raspodjelu i dostavu ugovora o transportu plina 
1. kolovoza tekuće godine. 

 

Članak 69. Predlaže se dodavanje najave od strane 
operatora transportnog sustava o zatvaranju 
izlaza iz transportnog sustava onom krajnjem 
kupcu za kojeg nije rezerviran kapacitet i to 
najmanje 48 sati unaprijed. 

 Prijedlog se odbija. 
Uvažavajući mogućnost dnevnih 
rezervacija kapaciteta transportnog 
sustava, nije moguća provedba. 

Članak 83. Predlaže se ostavljanje roka za dostavu 
nominaciju od strane voditelja bilančne 
skupine u 13:30 sati te potvrde operatora 
transportnog sustava u 14:00. 

 Prijedlog se odbija. 
Navedene izmjene usklađene su s 
rokovima iz Uredbe (EK) br. 312/2014. 
o uspostavljanju mrežnih pravila o 
uravnoteženju plina transportnih mreža.  

Članak 120.  Predlaže se izmjena članka na način da se 
propiše obveza operatora sustava skladišta 
plina o svakodnevnoj dostavi podataka o 
korištenju kapaciteta sustava skladišta plina 
koji ne uključuje podatak o energiju 
uravnoteženja.  

Prijedlog se djelomično prihvaća. Novi članak 120. glasi: 

„Operator sustava skladišta plina dužan je svakodnevno, 
radnim i neradnim danima, najkasnije do 9:00 sati, za 
prethodni plinski dan, za svakog korisnika sustava 
skladišta plina u pojedinoj bilančnoj skupini dostaviti 
operatoru transportnog sustava podatke o korištenju 
kapaciteta sustava skladišta plina iskazano u mjernoj 
jedinici kWh/dan.“ 
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Članak 125. Predlaže se izmjena članka na način da se 
propiše obveza operatora sustava skladišta 
plina o mjesečnoj dostavi podataka o 
korištenju kapaciteta sustava skladišta plina 
koji ne uključuje podatak o energiji 
uravnoteženja. 

Prijedlog se djelomično prihvaća. Novi članak 125. glasi: 

„Operator sustava skladišta plina dužan je, najkasnije 
do petog dana u mjesecu za prethodni mjesec, za svakog 
korisnika sustava skladišta plina dostaviti operatoru 
transportnog sustava podatke o korištenju kapaciteta 
sustava skladišta plina, iskazano u mjernoj jedinici 
kWh/dan, za svaki plinski dan prethodnog mjeseca.“ 
 

 

 


