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PRIJEDLOG IZMJENE MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG 

SUSTAVA 

- KONZULTACIJSKI DOKUMENT- 

uz javnu raspravu od 01. ožujka do 10. ožujka 2019. godine 
 

 

1) UVOD 

Na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“ broj 18/18) i Odluke o 

suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 003-07/18-03/11, Ur. broj: 371-

01-18-2) od 29. svibnja 2018. godine (u daljnjem tekstu: Agencija), društvo Plinacro d.o.o. kao 

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

transportnog sustava („Narodne novine“, broj 50/18) koja su stupila na snagu 9. lipnja 2018. 

godine (u daljnjem tekstu: Mrežna pravila). 

Mrežnim pravilima propisuju se, među ostalim, dodatna pravila za ugovaranje i korištenje 

prekidivog kapaciteta na interkonekciji Hrvatska – Mađarska u smjeru iz Hrvatske u Mađarsku.   

 

2) RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMJENE MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG 

SUSTAVA 

Člankom 144. Mrežnih pravila uređuju se dodatna pravila za ugovaranje i korištenje prekidivog 

kapaciteta na interkonekciji Hrvatska – Mađarska u smjeru iz Hrvatske u Mađarsku, koja se u 

skladu sa stavkom 6. navedenog članka primjenjuju do 1. travnja 2019. godine. 

Plinacro nudi nestandardnu uslugu korištenja prekidivog kapaciteta na interkonekciji Hrvatska 

– Mađarska u smjeru iz Hrvatske u Mađarsku, u skladu sa Sporazumom o upravljanju tlakom 

na mađarsko-hrvatskoj granici (u daljnjem tekstu: Sporazum), sklopljenim s mađarskim 

operatorom transportnog sustava, društvom FGSZ. 

Budući da je Dodatkom 2 Sporazumu kojeg su Plinacro i FGSZ sklopili 27. veljače 2019. 

godine, korištenje predmetne nestandardne usluge produžuje do 06:00h 1. siječnja 2020. 

godine, potrebno je na odgovarajući način izmijeniti relevantnu odredbu Mrežnih pravila kojom 

se uređuju dodatna pravila za korištenje te usluge, kako bi se važenje istih produžilo do 1. 

siječnja 2020. godine. 

 

Slijedom navedenog, Prijedlogom izmjene Mrežnih pravila transportnog sustava predlaže se 

izmjena članka 144. stavka 6. Mrežnih pravila na način da se rok primjene predmetne odredbe 

produžuje do 1. siječnja 2020. godine. 

 

 

U Zagrebu, 1. ožujka 2019. godine 


