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PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA
-KONZULTACIJSKI DOKUMENTnakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
od 8. do 22. veljače 2018. godine

1) UVOD
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: 37101/17-07) od 31. ožujka 2017. godine (dalje u tekstu: Agencija), donio Mrežna pravila
transportnog sustava koja su stupila na snagu 31. ožujka 2017. godine (u daljnjem
tekstu: Mrežna pravila).
Mrežnim pravilima uređuje se opis transportnog sustava, razvoj, građenje i održavanje
transportnog sustava, upravljanje i nadzor nad transportnim sustavom, trgovanje
kapacitetima transportnog sustava, uravnoteženje transportnog sustava, međusobna
prava i dužnosti operatora transportnog sustava i korisnika transportnog sustava,
mjerna pravila i pravila raspodjele, objava podataka i razmjena informacija,
povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava, uvjeti ograničenja i obustave
isporuke plina, neovlaštena potrošnja sustavom, instrumenti financijskog osiguranja
postojećih i potencijalnih korisnika transportnog sustava, javni postupak iskazivanja
interesa postojećih i potencijalnih korisnika transportnog sustava, priključenje na
transportni sustav, ugovaranje kapaciteta transportnog sustava, plina i naknada štete.

2) RAZLOZI ZA IZMJENE U MREŽNIM PRAVILIMA TRANSPORTNOG SUSTAVA
Prijedlog izmjene i dopune u Mrežnim pravilima transportnog sustava odnosi se na
propisivanje novih članaka 170.a i 170.b Mrežnih pravila transportnog sustava kojim bi
se propisali izuzeci u odnosu na rokove propisane odredbama članka 81. i 82. u
poglavlju XI. U članku 170.a propisati će se da se iznimno mijenja rok do kojeg će
korisnici transportnog sustava moći dostaviti zahtjeve za rezervaciju kapaciteta
transportnog sustava za treće i četvrto tromjesečje u plinskoj godini 2017/2018., kao i
rok za dostavu zahtjeva za rezervaciju kapaciteta na mjesečnoj razini u mjesecu ožujku
i lipnju u plinskoj godini 2017/2018. godine za naredne mjesece. U članku 170.b
sukladno izmjenama rokova iz članka 170.a uskladiti će se rokovi za dostavu prijedloga
i konačne raspodjele kapaciteta transportnog sustava na tromjesečnoj i mjesečnoj
razini.
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Vlada Republike Hrvatske uputila je Prijedlog Zakona o tržištu plina (dalje: Prijedlog
zakona)
(tekst
prijedloga
dostupan
je
na
sljedećoj
poveznici
http://www.sabor.hr/prijedlog-zakona-o-trzistu-plina-s-konacnim-prijed)
Hrvatskom
Saboru i predložila donošenje zakona po hitnom postupku. Prijedlog zakona biti će
razmatran na sjednici Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora 9. veljače 2018.
godine, te je za očekivat da će biti izglasan u Saboru do kraja veljače 2018. godine.
Sukladno Prijedlogu zakona, određeno je da Opskrbljivački u obvezi javne usluge koji
su odabrali Opskrbljivača na veleprodajnom tržištu kao energetskog subjekta od
kojega će kupovati plin za potrebe javne usluge, dužni sklopiti ugovor najkasnije do
10. ožujka 2018. godine. Uz navedeno najkasnije do 1.srpnja 2018. godine Hrvatska
energetska regulatorna agencija dužna je odrediti, temeljem provedenog javnog
natječaja novog opskrbljivača na veleprodajnom tržištu.
Opskrbljivač na veleprodajnom tržištu energetski je subjekt čija je dužnost u
prijelaznom razdoblju do 2021. godine obavljati opskrbu u obvezi javne usluge za
opskrbljivače u obvezi javne usluge (koji ga odaberu), a koji uslugu opskrbe plinom
pružaju kupcima iz kategorije kućanstvo. Budući da postoje nepodudarnosti u
rokovima Mrežnih pravila transportnog sustava i Prijedloga Zakona o tržištu plina,
glede roka do kada će može predati zahtjev za rezervaciju kapaciteta transportnog
sustava i roka u kojem Opskrbljivač na veleprodajnom tržištu ima sve potrebne podatke
temeljem kojim može predati predmetni zahtjev, na prijedlog energetskog subjekta na
tržištu plina, predlaže se pomicanje rokova za dostavu zahtjeva za rezervaciju
kapaciteta transportnog sustava radi usklađivanja predmetnih rokova, a sve u cilju
zaštite krajnjih kupaca u obvezi javne usluge.
3) SADRŽAJ PRIJEDLOGA MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVAnakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
S obzirom na navedeno propisani su sljedeći članci u prijedlogu Izmjena i dopuna
Mrežnih pravila transportnog sustava:
Članak 170. a. –novim člankom propisuje se izuzeće od rokova propisanih u
članku 81., stavku 12., u odnosu na treće i četvrto tromjesečje plinske godine
2017/2018. godine i izuzeće od rokova iz stavka 13. u odnosu na rokove za
rezervaciju na mjesečnoj razini u mjesecu ožujku i lipnju u plinskoj godini
2017/2018.
Članak 170.b- novim člankom propisuje se izuzeće od rokova propisanih u
članku 82. stavcima 6. i 7. u odnosu na rok do kojega operator transportnog
sustava obavještava voditelja bilančne skupine i korisnika transportnog sustava
o prijedlogu raspodjele kapaciteta transportnog sustava na tromjesečnoj i
mjesečnoj razini. Uz navedeno propisale bi se i iznimke vezano na rokove
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propisne u članku 82. stavcima 10. i 11. vezano na konačnu raspodjelu
kapaciteta na tromjesečnoj i mjesečnoj razini i dostave obavijesti o istome.
Cjelovit tekst prijedloga „Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava“,
nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, dostavlja se zajedno s
ovim dokumentom.

U Zagrebu, 23. veljače 2018. godine
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