
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 
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 i 23/20; dalje: ZTP) te odluka o suglasnosti Hrvatske 

energetske regulatorne agencije, Plinacro d.o.o., kao operator 

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

pravila transportnog sustava („Narodne novine“, broj 50/18, 31/19, 

89/19, 36/20, 106/21; u daljnjem tekstu: Mrežna pravila). 

Izmjenama i dopunama Mrežnih pravila uvodi se novi, unaprjeđeni 
model ugovaranja kapaciteta na ulazima i izlazima u RH, a po uzoru 
na model koji se primjenjuje na interkonekcijama - mijenja se 
redoslijed poduzimanja pojedinih radnji od strane korisnika 
transportnog sustava (KTS) na način da sklapanje ugovora o 
transportu plina, umjesto posljednjeg koraka, postaje prvi korak u 
postupku ugovaranja kapaciteta na ulazima i izlazima u RH, jednako 
kao što je to slučaj kod ugovaranja kapaciteta na interkonekcijama. 
Na temelju sklopljenog ugovora o transportu plina, za cijelo vrijeme 
trajanja ugovora, voditelj bilančne skupine (dalje: VBS) čiji je član 
konkretni KTS, može za tog KTS-a podnositi zahtjeve za rezervaciju 
kapaciteta, odnosno pojedinih kapacitetnih proizvoda na svim 
ulazima i izlazima u RH. 

Stoga se Prijedlogom Izmjena i dopuna Mrežnih pravila predlaže 

izmjena i dopuna poglavlja XI. „Ugovaranje kapaciteta na ulazima i 

izlazima u RH“ te pripadajućeg članka 8. Općih uvjeta korištenja 

usluge transporta plina. Osim toga, predlaže se manja dopuna 

članka 65. te manje nomotehničke izmjene u članku 67. 

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? 

Omogućeno je sudjelovanje svih predstavnika zainteresirane 

javnosti, podnošenjem prijedloga i primjedbi na Prijedlog Izmjena i 

dopuna Mrežnih pravila u postupku javnog savjetovanja. 

Tijekom javnog savjetovanja nisu zaprimljene primjedbe ni prijedlozi 

predstavnika zainteresirane javnosti. 

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

DA – javna rasprava je bila 

otvorena od 25. travnja do 10. 

svibnja 2022.godine. 

Plinacro je održao javnu 

raspravu putem službene 

internet stranice  

(https://www.plinacro.hr/defaul

t.aspx?id=1258) 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očitovanja? 

Nisu zaprimljene primjedbe predstavnika zainteresirane javnosti. 

https://www.plinacro.hr/default.aspx?id=1258
https://www.plinacro.hr/default.aspx?id=1258


 

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

N/A 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

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


