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Naslov dokumenta 
 

Prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog 
sustava 

Stvaratelj dokumenta, 
tijelo koje provodi savjetovanje 

Plinacro d.o.o. 

Svrha dokumenta 

Na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 

18/18; dalje: ZTP) te Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske 

regulatorne agencije (Klasa: 003-07/18-03/11, Ur.broj: 371-01-18-2) 

od 29. svibnja 2018. godine i Odluke o suglasnosti Hrvatske 

energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-03/19-23/1, Ur.broj: 

371-04-19-8) od 22. ožujka 2019. godine, Plinacro d.o.o., kao 

operator transportnog sustava (u daljnjem tekstu Plinacro), donio je 

Mrežna pravila transportnog sustava („Narodne novine“, broj 50/18 

i 31/19; u daljnjem tekstu: Mrežna pravila). 

Izmjene i dopune Mrežnih pravila predlažu se radi usklađivanja 

određenih odredbi s promijenjenim zakonskim okvirom, 

unaprjeđenja postupanja operatora transportnog sustava i 

otklanjanja nekih nedostataka utvrđenih u dosadašnjoj praksi te radi 

ispunjavanja obveza iz uredbi Europske unije. Naime, u travnju 

2019. godine na snagu su stupili Zakon o izmjenama i dopunama 

Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 39/19) i 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Narodne 

novine“, br. 39/19), kojima se mijenjaju postupci utvrđivanja uvjeta 

priključenja (energetskih uvjeta) i posebnih uvjeta. Stoga se 

Prijedlogom Izmjena i dopuna Mrežnih pravila provodi usklađivanje 

pravila o priključenju i pravila o utvrđivanju posebnih uvjeta s 

navedenim zakonskim izmjenama. Nadalje, operator transportnog 

sustava, kao predviđajuća strana određena odlukom HERA-e i u 

skladu s obvezama iz Uredbe Komisije (EU) br. 312/2014 o 

uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih 

mreža, u Prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila propisuje novu 

metodologiju za predviđanje preuzimanja plina korisnika 

transportnog sustava kad nema dnevnih mjerenja te nova pravila 

raspodjele. Osim toga, slijedom primjedbi korisnika, u pravilima o 

uravnoteženju dodaju se odredbe o kriterijima prema kojima 

operator transportnog sustava odabire proizvode na platformi 

operatora tržišta plina. Radi daljnjeg unaprjeđenja nadzora i 

upravljanja transportnim sustavom u cilju osiguranja sigurne i 

pouzdane opskrbe plinom, Plinacro Prijedlogom Izmjena i dopuna 

Mrežnih pravila uvodi novi sustav utvrđivanja i praćenja kvalitete 

plina korištenjem plinskih procesnih kromatografa. Konačno, u cilju 

dodatnog unaprjeđenja poslovanja i poslovnih odnosa s korisnicima 

transportnog sustava, Prijedlogom Mrežnih pravila mijenjaju se 

određena pravila o sredstvima osiguranja plaćanja, čime će se 

dodatno olakšati postupak ugovaranja kapaciteta transportnog 

sustava. 

Predložene izmjene i dopune detaljno su obrazložene u 

Konzultacijskom dokumentu. 



 

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

26. srpnja 2019. godine upućen je javni poziv energetskim 

subjektima kao i zainteresiranoj stručnoj javnosti da dostave svoje 

primjedbe, mišljenja ili očitovanja i to do 31. kolovoza 2019. 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 26. srpnja do 31. 

kolovoza 2019.godine. 

Plinacro je održao javnu 

raspravu putem službene 

internet stranice  

(http://www.plinacro.hr/defa
ult.aspx?id=1089 ) 

Koji su predstavnici 
zainteresirane  javnosti dostavili 
svoja očitovanja? 

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

- Termoplin d.d. 
- RWE Hrvatska d.o.o. 
- LNG Hrvatska d.o.o. 
- Energo d.o.o. 
- 2 anonimna očitovanja 

Jedan energetski subjekt - Brod plin d.o.o. dostavio je primjedbe 
nakon proteka roka. 

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 
Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava (rasprava 
provedena u razdoblju od 26. srpnja. do 31. kolovoza 2019. godine). 
 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

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