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X. UGOVARANJE KAPACITETA NA INTERKONEKCIJI 

 
Sklapanje ugovora o transportu plina na interkonekciji 

Članak 65. 

(1) Opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koji želi koristiti uslugu transporta plina na interkonekciji 

dužan je sklopiti ugovor o transportu plina na interkonekciji s operatorom transportnog sustava. 

(2) Opskrbljivač plinom ili trgovac plinom iz stavka 1. ovog članka, dužan je najkasnije 10 dana 

prije dana početka aukcije na kojoj želi sudjelovati, putem SUKAP-a dostaviti zahtjev za sklapanje 

ugovora o transportu plina na interkonekciji operatoru transportnog sustava.  

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka sadrži najmanje: 

a) naziv i adresu opskrbljivača ili trgovca plinom 

b) kontakt podatke opskrbljivača ili trgovca plinom 

c) razdoblje trajanja ugovora, u skladu sa stavkom 8. ovog članka.  

(4) Operator transportnog sustava dužan je u roku od dva radna dana od zaprimanja zahtjeva iz 

stavka 2. ovog članka, putem SUKAP-a izraditi ugovor o transportu plina na interkonekciji te isti 

dostaviti opskrbljivaču plinom ili trgovcu plinom na potpis. 

(5) Ugovor iz stavka 4. ovoga članka sadrži najmanje: 

a) naziv i adresu ugovornih strana 

b) datum i mjesto sklapanja ugovora 

c) razdoblje trajanja ugovora 

d) podatke o kontaktima za razmjenu obavijesti i drugih priopćenja te za operativnu 

komunikaciju između ugovornih strana 

(6) Opći uvjeti korištenja usluge transporta plina iz Priloga I. ovih Mrežnih pravila, sastavni su dio 

ugovora o transportu plina na interkonekciji. 

(7) Ugovor iz stavka 4. ovoga članka sklapa se na određeno vrijeme, a najdulje na razdoblje od 

15 godina, pri čemu početak ugovornog razdoblja ne može biti ranije od pet radnih dana nakon 

podnošenja zahtjeva, a završetak ugovornog razdoblja mora biti zadnji dan plinske godine. 

(8) Korisnik transportnog sustava dužan je operatoru transportnog sustava dostaviti potpisani 

ugovor o transportu plina na interkonekciji najkasnije pet radnih dana prije početka aukcije na kojoj 

želi sudjelovati. 

(9) Ugovor iz stavka 4. ovog članka smatra se sklopljenim danom njegova potpisa od strane 

ovlaštenog predstavnika operatora transportnog sustava i ovlaštenog predstavnika korisnika 

transportnog sustava. 

(10) Korisnik transportnog sustava može za vrijeme trajanja sklopljenog ugovora o transportu plina 

na interkonekciji podnijeti zahtjev za sklapanje novog ugovora o transportu plina na interkonekciji 

samo za razdoblje nakon prestanka postojećeg ugovora. 



Prijedlog Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava 
25. travnja 2022. 

(1011) Obrazac zahtjeva iz stavka 2. i obrazac ugovora iz stavka 4. ovoga članka, operator 

transportnog sustava objavljuje na internetskoj stranici. 

 

Pristup aukciji 

Članak 66. 

(1) Korisnik transportnog sustava koji želi sudjelovati na aukciji mora se prethodno registrirati na 

aukcijskoj platformi te osigurati sve tehničke preduvjete za neometan pristup aukcijskoj platformi 

i aukcijama. 

(2) Operator transportnog sustava će korisniku transportnog sustava odobriti pristup pojedinoj 

aukciji, pod uvjetom: 

1. da je dostavio operatoru transportnog sustava potpisani ugovor o transportu plina na 

interkonekciji, u skladu sa člankom 65. ovih Mrežnih pravila, 

2. da je dostavio operatoru transportnog sustava aukcijsko jamstvo, odnosno sredstvo 

osiguranja plaćanja, u skladu s Općim uvjetima korištenja usluge transporta plina i 

3. da se prethodno registrirao na aukcijskoj platformi i osigurao sve tehničke preduvjete za 

neometan pristup aukcijskoj platformi i aukciji. 

(3) Operator transportnog sustava ima pravo opozvati odobreni pristup aukciji ako su u 

međuvremenu nastupile okolnosti koje onemogućavaju sudjelovanje na aukciji, a osobito ako: 

1. je ugovor o transportu plina na interkonekciji u međuvremenu raskinut ili prestao važiti, 

2. korisnik transportnog sustava nije dostavio aukcijsko jamstvo, odnosno sredstvo 

osiguranja plaćanja u skladu s Općim uvjetima korištenja usluge transporta plina, ili 

3. su nastupile okolnosti zbog kojih više nisu osigurani tehnički uvjeti za pristup aukcijskoj 

platformi i aukciji. 

(4) Opoziv iz stavka 3. ovoga članka traje sve dok korisnik transportnog sustava ne ukloni razlog 

temeljem kojeg mu je opozvan pristup aukcijama, odnosno dok se ne otklone okolnosti koje 

spriječavaju neometan pristup aukcijskoj platformi i aukciji.  

 

Ugovaranje kapaciteta na interkonekciji 

Članak 67. 

(1) Operator transportnog sustava provodi postupak ugovaranja kapaciteta na interkonekciji 

sukladno odredbama Uredbe CAM i ovih Mrežnih pravila. 

(2) Ugovaranje kapaciteta iz stavka 1. ovoga članka provodi se putem aukcija na aukcijskoj 

platformi koju određuje operator transportnog sustava.  

(3) Ugovaranje proširenog kapaciteta provodi se putem aukcijskih platformi na aukciji za 

odgovarajuće razine ponude. 
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(4) Aukcije se provode sukladno aukcijskom kalendaru koji se objavljuje na internetskoj stranici 

ENTSOG-a i operatora transportnog sustava.  

(5) Za vrijeme trajanja ugovora o transportu plina na interkonekciji, korisnik transportnog sustava 

kojemu je operator transportnog sustava odobrio pristup u skladu s člankom 66., može 

neograničeni broj puta sudjelovati na aukcijama. 

(6) Korisnik transportnog sustava može ugovoriti kapacitet samo za razdoblje za koje je sklopljen 

ugovor o transportu plina na interkonekciji. 

(7) Operator transportnog sustava za ugovoreni kapacitet dostavlja korisniku transportnog sustava 

obavijest o raspodijeli kapaciteta na interkonekciji koja čini sastavni dio ranije sklopljenog ugovora 

o transportu plina na interkonekciji. 

(8) Operator transportnog sustava objavljuje obrazac obavijesti iz stavka 7. ovog članka na 

internetskoj stranici.  

(9) Obavijest iz stavka 7. sadrži najmanje: 

a) broj ugovora o transportu plina na interkonekciji 

b) podatke o korisniku transportnog sustava 

c) podatke o bilančnoj skupini 

d) podatke o datumu aukcije, oznaci aukcije i oznaci ponude na aukciji te aukcijskoj premiji  

e) podatke o interkonekciji  

f) podatke o standardnom kapacitetnom proizvodu (vrsta, razdoblje za koje je ugovoren, 

iznos kapaciteta) 

g) cijenu proizvoda. 

(10) Izdavanjem obavijesti iz stavka 7. ovog članka, za korisnika transportnog sustava nastaje 

obveza plaćanja naknade za korištenje transportnog sustava i svih ostalih naknada eventualno 

povezanih sa standardnim kapacitetnim proizvodom naznačenim u obavijesti. 

(11) Ako je korisnik transportnog sustava ugovorio prekidivi kapacitet, operator transportnog 

sustava može prekinuti uslugu transporta radi ispunjenja ugovornih obveza prema korisnicima 

transportnog sustava koji su ugovorili stalni kapacitet i/ili obveza javne usluge, zbog uvjeta u 

transportnom sustavu, kvalitete plina, tlaka, vanjske temperature, održavanja transportnog 

sustava te zbog upravljanja zagušenjima.  

 

XI. UGOVARANJE KAPACITETA NA ULAZIMA I IZLAZIMA U RH 

 

Sklapanje ugovora o transportu plina 

Članak 67.a 

(1) Opskrbljivač plinom ili trgovac plinom koji želi koristiti uslugu transporta plina na ulazima i 

izlazima u RH dužan je sklopiti ugovor o transportu plina s operatorom transportnog sustava. 
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(2) Opskrbljivač plinom ili trgovac plinom iz stavka 1. ovog članka, dužan je najkasnije 10 dana 

prije roka za podnošenje zahtjeva za rezervaciju kapaciteta, putem SUKAP-a dostaviti zahtjev za 

sklapanje ugovora o transportu plina operatoru transportnog sustava. 

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovog članka sadrži najmanje: 

a) naziv i adresu opskrbljivača ili trgovca plinom 

b) kontakt podatke opskrbljivača ili trgovca plinom 

c) razdoblje trajanja ugovora, u skladu sa stavkom 7. ovog članka.  

(4) Operator transportnog sustava dužan je u roku od dva radna dana od zaprimanja zahtjeva iz 

stavka 2. ovog članka, putem SUKAP-a izraditi ugovor o transportu plina te isti dostaviti 

opskrbljivaču plinom ili trgovcu plinom na potpis. 

(5) Ugovor iz stavka 4. ovog članka sadrži najmanje: 

a) naziv i adresu ugovornih strana 

b) datum i mjesto sklapanja ugovora 

c) razdoblje trajanja ugovora 

d) podatke o kontaktima za razmjenu obavijesti i drugih priopćenja te za operativnu 

komunikaciju između ugovornih strana. 

(6) Opći uvjeti korištenja usluge transporta plina iz Priloga I. ovih Mrežnih pravila, sastavni su dio 

ugovora o transportu plina. 

(7) Ugovor iz stavka 4. ovoga članka sklapa se na određeno vrijeme, a najdulje na razdoblje od 

15 godina, pri čemu početak ugovornog razdoblja ne može biti ranije od pet radnih dana nakon 

podnošenja zahtjeva, a završetak ugovornog razdoblja mora biti zadnji dan plinske godine. 

(8) Korisnik transportnog sustava dužan je operatoru transportnog sustava dostaviti potpisani 

ugovor o transportu plina najkasnije pet radnih dana prije predviđenog roka za podnošenje 

zahtjeva za rezervaciju kapaciteta transportnog sustava. 

(9) Ugovor iz stavka 4. ovog članka smatra se sklopljenim danom njegova potpisa od strane 

ovlaštenog predstavnika operatora transportnog sustava i ovlaštenog predstavnika korisnika 

transportnog sustava. 

(10) Korisnik transportnog sustava može za vrijeme trajanja sklopljenog ugovora o transportu plina 

podnijeti zahtjev za sklapanje novog ugovora o transportu plina samo za razdoblje nakon 

prestanka postojećeg ugovora. 

(11) Obrazac ugovora iz stavka 4. ovoga članka, operator transportnog sustava objavljuje na 

internetskoj stranici. 

 
 

Zahtjev za rezervaciju kapaciteta 

Članak 68. 

(1) Postupak ugovaranja kapaciteta na ulazu i izlazu u RH, provodi se temeljem zahtjeva za 

rezervaciju kapaciteta, koji se podnosi putem SUKAP-a. 

(2) Zahtjev za rezervaciju kapaciteta podnosi voditelj bilančne skupine za opskrbljivače i trgovce 

plinom koji su članovi bilančne skupine koju organizira i vodi.  
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(3) Voditelj bilančne skupine dužan je na elektroničku adresu operatora transportnog sustava 

dostaviti obavijest o članovima bilančne skupine koju organizira i vodi, prije podnošenja zahtjeva 

za godišnju rezervaciju kapaciteta te u slučaju svake promjene u članstvu. 

(4) Voditelj bilančne skupine može podnijeti zahtjev za rezervaciju kapaciteta samo za 

opskrbljivača ili trgovca plinom: 

a) koji je član bilančne skupine koju voditelj bilančne skupine organizira i vodi, 

b) za kojeg je operatoru transportnog sustava dostavio obavijest o pripadnosti bilančnoj 

skupini i 

c) koji ima sklopljen važeći ugovor o transportu plina s operatorom transportnog sustava, za 

razdoblje za koje namjerava podnijeti zahtjev za rezervaciju. 

(5) Voditelj bilančne skupine može podnijeti zahtjev za rezervaciju kapaciteta samo za razdoblje 

za koje je opskrbljivač ili trgovac plinom sklopio ugovor o transportu plina. 

(3) Zahtjev za rezervaciju kapaciteta podnosi se putem SUKAP-a. 

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, u slučaju nemogućnosti pristupa SUKAP-u, zahtjev za 

rezervaciju kapaciteta podnosi se elektroničkom poštom na obrascu kojega operator transportnog 

sustava objavljuje na internetskoj stranici. 

(5) Voditelj bilančne skupine dužan je prije podnošenja zahtjeva za rezervaciju kapaciteta, 

dostaviti na elektroničku adresu operatora transportnog sustava, obavijest o članovima bilančne 

skupine koju organizira i vodi. 

(6) Opskrbljivač ili trgovac plinom za kojeg voditelj bilančne skupine podnosi zahtjev za rezervaciju 

kapaciteta, dužan je operatoru transportnog sustava dostaviti podatke o odgovornoj osobi koja 

zastupa tvrtku, operativnom i službenom kontaktu za potrebe sklapanja ugovora o transportu 

plina.  

(7) Opskrbljivač ili trgovac plinom iz stavka 6. ovog članka, dužan je bez odgađanja obavijestiti 

operatora transportnog sustava o svakoj promjeni podataka iz stavka 6. ovog članka. 

(8) Voditelj bilančne skupine može podnositi zahtjeve za rezervaciju kapaciteta transportnog 

sustava samo za članove bilančne skupine koju organizira i vodi, a za koje je operatoru 

transportnog sustava dostavio obavijest o pripadnosti bilančnoj skupini. 

 

Članak 69. 

(1) Zahtjev za rezervaciju kapaciteta podnosi se prema sljedećem rasporedu: 

a) za godišnji standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do kraja plinskog dana 1. srpnja 

tekuće godine za sljedeću plinsku godinu ili sljedeće plinske godine, unutar razdoblja od 

15 plinskih godina; 

b) za tromjesečni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do kraja 5. plinskog dana u 

rujnu, prosincu, ožujku i lipnju, za jedno ili više tromjesečja do kraja tekuće plinske godine; 

c) za mjesečni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do kraja 20. plinskog dana u 

tekućem mjesecu za sljedeći mjesec ili sljedeće mjesece unutar tekućeg tromjesečja 
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d) za dnevni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do 12:00 sati u tekućem danu za 

sljedeći plinski dan ili sljedeće plinske dane tekućeg mjeseca, a za plinski dan ili plinske 

dane sljedećeg mjeseca nakon provedene konačne raspodjele kapaciteta na mjesečnoj 

razini za sljedeći mjesec. 

(2) Zahtjev za rezervaciju kapaciteta sadrži najmanje: 

a) naziv bilančne skupine, 

b) naziv opskrbljivača ili trgovca plinom korisnika transportnog sustava, 

c) podatke o ulazu i/ili izlazu u RH na kojem se rezervira kapacitet, 

d) vrstu kapacitetnog proizvoda, 

e) iznos traženog kapaciteta za pojedini ulaz i/ili izlaz u RH i 

f) vremensko razdoblje za koje se podnosi zahtjev. 

(3) Iznos zahtijevanog kapaciteta za pojedini ulaz i/ili izlaz u RH u zahtjevu iz stavka 1. ovoga 

članka izražava se mjernoj jedinici kWh/d, zaokruženo na višekratnik broja 10. 

(4) Neovisno o vrsti kapacitetnog proizvoda, iznos kapaciteta iz stavka 3. ovog članka ne može 

biti manji od 240 kWh/d. 

(5) Operator transportnog sustava ima pravo odbiti zahtjev za rezervaciju kapaciteta ako zahtjev 

nije podnesen u skladu s postupkom i na način propisan ovim Mrežnim pravilima. 

(6) Nakon što je podnesen zahtjev za rezervaciju kapaciteta, opskrbljivač ili trgovac plinom korisnik 

transportnog sustava ne može od istoga odustati, osim u slučaju iz članka 71. stavka 7. ovih 

Mrežnih pravila. 

(7) Podnošenjem zahtjeva za rezervaciju kapaciteta, opskrbljivač ili trgovac plinom pristaje na 

primjenu Općih uvjeta korištenja usluge transporta plina iz Priloga I ovih Mrežnih pravila. 

(87) Operator transportnog sustava omogućava voditelju bilančne skupine pregled svih unesenih 

zahtjeva za rezervaciju iz ovog članka, a koji se odnose na bilančnu skupinu koju organizira i vodi. 

 

Rezervacija kapaciteta na izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u sustav skladišta 

plina i na ulazu u transportni sustav koji je ujedno izlaz iz sustava skladišta plina 

Članak 70. 

(1) Rezervacija kapaciteta na izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u sustav skladišta 

plina i na ulazu u transportni sustav koji je ujedno izlaz iz sustava skladišta plina, vezana je uz 

ugovoreni maksimalni kapacitet povlačenja odnosno maksimalni kapacitet utiskivanja iz 

sklopljenih ugovora o skladištenju plina. 

(2) Voditelj bilančne skupine koji podnosi zahtjev za rezervaciju kapaciteta iz stavka 1. ovog 

članka, dostavlja operatoru transportnog sustava podatke o ugovorenim maksimalnim 

kapacitetima utiskivanja i/ili povlačenja za korisnika transportnog sustava za kojeg podnosi zahtjev 

za rezervaciju kapaciteta i za razdoblje za koje se podnosi zahtjev za rezervaciju kapaciteta. 

(3) Voditelj bilančne skupine može podnijeti zahtjev za rezervaciju kapaciteta iz stavka 1. ovog 

članka neovisno o ciklusu i načinu rada sustava skladišta plina. 
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(4) Voditelj bilančne skupine koji želi rezervirati kapacitet na izlazu iz transportnog sustava koji je 

ujedno ulaz u sustav skladišta plina, dužan je rezervirati kapacitet za opskrbljivača ili trgovca 

plinom korisnika transportnog sustava najmanje u iznosu ukupnog ugovorenog maksimalnog 

kapaciteta utiskivanja iz svih ugovora o skladištenju plina koje je korisnik skladišnih kapaciteta 

sklopio s operatorom sustava skladišta plina. 

(5) Voditelj bilančne skupine koji želi rezervirati kapacitet na ulazu u transportni sustav koji je 

ujedno izlaz iz sustava skladišta plina, dužan je rezervirati kapacitet za opskrbljivača ili trgovca 

plinom korisnika transportnog sustava najmanje u iznosu ukupnog ugovorenog maksimalnog 

kapaciteta povlačenja iz svih ugovora o skladištenju plina koje je korisnik skladišnih kapaciteta 

sklopio s operatorom sustava skladišta plina. 

 

Raspodjela kapaciteta na ulazima i izlazima u RH 

Članak 71. 

(1) Operator transportnog sustava provodi raspodjelu kapaciteta zasebno za svaki pojedini ulaz i 

izlaz u RH na temelju kapaciteta zatraženog u zaprimljenim zahtjevima za rezervaciju kapaciteta 

i u skladu sa slobodnim kapacitetom pojedinog ulaza i izlaza u RH. 

(2) Operator transportnog sustava prilikom raspodjele kapaciteta iz stavka 1. ovoga članka uzima 

u obzir samo one zahtjeve koji su: 

1. pravovremeno podneseni;  

2. ispunjeni sukladno članku 69. 

3. podneseni za razdoblje obuhvaćeno važećim ugovorom o transportu plina. 

(3) Ako je prilikom raspodjele kapaciteta iz stavka 1. ovog članka iznos slobodnog kapaciteta na 

pojedinom ulazu ili na pojedinom izlazu u RH, veći ili jednak ukupno zahtijevanom kapacitetu za 

predmetni ulaz ili izlaz u RH, operator transportnog sustava raspodjeljuje kapacitet pojedinom 

opskrbljivaču ili trgovcu plinom korisniku transportnog sustava sukladno zaprimljenom zahtjevu za 

rezervaciju kapaciteta. 

(4) Ako je prilikom raspodjele kapaciteta iz stavka 1. ovog članka iznos slobodnog kapaciteta na 

pojedinom ulazu ili na pojedinom izlazu u RH, manji od ukupno zahtijevanog kapaciteta za 

predmetni ulaz ili izlaz u RH, operator transportnog sustava raspodjeljuje kapacitet pojedinom 

opskrbljivaču ili trgovcu plinom korisniku transportnog sustava plinom razmjerno udjelu njegovog 

zahtjeva u ukupno zahtijevanom kapacitetu. 

(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, operator transportnog sustava preostali iznos do 

zahtijevanog kapaciteta iz zahtjeva za rezervaciju, raspodjeljuje kao prekidivi kapacitet.  

(6) Operator transportnog sustava putem SUKAP-a obavještava voditelja bilančne skupine i 

opskrbljivača ili trgovca plinom korisnika transportnog sustava o prijedlogu raspodjele kapaciteta, 

prema sljedećem rasporedu: 

a) za godišnji standardni kapacitetni proizvod – najkasnije 15 radnih dana od proteka roka 

za podnošenje zahtjeva za rezervaciju godišnjeg standardnog kapacitetnog proizvoda; 
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b) za tromjesečni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do 10. dana u mjesecu u 

kojem je podnesen zahtjev za rezervaciju tromjesečnog standardnog kapacitetnog 

proizvoda; 

c) za mjesečni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do 23. dana u mjesecu u kojem 

je podnesen zahtjev za rezervaciju mjesečnog standardnog kapacitetnog proizvoda. 

(7) Opskrbljivač ili trgovac plinom korisnik transportnog sustava ima pravo, u roku dva radna dana 

od zaprimanja obavijesti iz stavka 6. ovog članka, obavijestiti operatora transportnog sustava i 

voditelja bilančne skupine da ne želi ugovoriti standardni kapacitetni proizvod za prekidivi 

kapacitet koji mu je raspodijeljen u predmetnoj obavijesti.  

(8) Operator transportnog sustava provodi konačnu raspodjelu kapaciteta te opskrbljivaču ili 

trgovcu plinom korisniku transportnog sustava putem SUKAP-a dostavlja ugovor o transportu 

plina i o Obavijest o raspodjeli kapaciteta, prema sljedećem rasporedu: 

a) za godišnji standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do 1. kolovoza tekuće plinske 

godine; 

b) za tromjesečni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do 14. dana u mjesecu u 

kojem je podnesen zahtjev za rezervaciju tromjesečnog proizvoda; 

c) za mjesečni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do 27. dana tekućeg mjeseca; 

d) za dnevni standardni kapacitetni proizvod – najkasnije do 13:00 sati tekućeg plinskog 

dana. 

(9) Iznimno od stavka 8. točke d) ovog članka, operator transportnog sustava može dostaviti 

ugovor o transportu plina i obavijest o raspodjeli kapaciteta prvog sljedećeg radnog dana. 

(10) Operator transportnog sustava objavljuje obrazac Obavijesti iz stavka 8. ovog članka na 

internetskim stranicama.  

(11) Obavijest iz stavka 8. ovog članka sadrži najmanje: 

a) broj ugovora o transportu plina 

b) podatke o korisniku transportnog sustava 

c) naziv bilančne skupine kojoj pripada korisnik transportnog sustava  

d) podatke o ulazu i/ili izlazu u RH  

e) podatke o standardnom kapacitetnom proizvodu (vrsta, razdoblje za koje je ugovoren, 

iznos kapaciteta) 

f) cijenu standardnog kapacitetnog proizvoda. 

(12) Obavijest iz stavka 8. ovog članka je sastavni dio ugovora o transportu plina. 

(1013) Dostavom obavijesti iz stavka 8. ovog članka, za opskrbljivača ili trgovca plinom korisnika 

transportnog sustava nastaje obveza plaćanja naknade za korištenje transportnog sustava i svih 

ostalih naknada eventualno povezanih s kapacitetnim proizvodom naznačenim u obavijesti. 

(14) Nakon provedene konačne raspodjele kapaciteta, operator transportnog sustava čini 

dostupnima putem SUKAP sustava sljedeće podatke: 

a) korisniku transportnog sustava - podatke o svim kapacitetima koji su mu raspodijeljeni 
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b) voditelju bilančne skupine - podatke o raspodijeljenim kapacitetima za bilančnu skupinu 

koju organizira i vodi i to za pojedinog korisnika transportnog sustava, koji je član te 

bilančne skupine, na pojedinom ulazu i/ili izlazu 

c) operatoru distribucijskog sustava - podatke o raspodijeljenim kapacitetima na izlazu iz 

transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav, i to ukupno za pojedinu 

bilančnu skupinu te za pojedinog korisnika transportnog sustava člana te bilančne skupine 

d) operatoru tržišta plina i Agenciji - podatke o ugovorenim kapacitetnim proizvodima za 

svaku bilančnu skupinu i za korisnike transportnog sustava, koji su članovi pojedine 

bilančne skupine. 

(11) Operator transportnog sustava, nakon provedene konačne raspodjele kapaciteta 

transportnog sustava, daje voditelju bilančne skupine uvid u podatke o ukupno raspodijeljenim 

kapacitetima za bilančnu skupinu koju organizira i vodi te za pojedinog opskrbljivača ili trgovca 

plinom, koji je član te bilančne skupine. 

(12) Operator transportnog sustava nakon provedene konačne raspodjele kapaciteta transportnog 

sustava omogućava operatoru distribucijskog sustava, na čijim ulazima u distribucijski sustav je 

ugovoren kapacitet, uvid u podatke o ukupno raspodijeljenim kapacitetima za pojedinu bilančnu 

skupinu i pojedinog opskrbljivača ili trgovca plinom člana te bilančne skupine. 

(13) Operator transportnog sustava nakon provedene konačne raspodjele kapaciteta transportnog 

sustava obavještava operatora tržišta plina i Agenciju o ugovorenim kapacitetima za svaku 

bilančnu skupinu i za opskrbljivače ili trgovce plinom, koji su članovi pojedine bilančne skupine.  

 

Ugovor o transportu plina 

Članak 72. 

(1) Ugovor o transportu plina smatra se sklopljenim danom dostave obavijesti iz članka 71. stavka 

8. ovih Mrežnih pravila. 

(2) Sastavni dio ugovora o transportu plina su: 

a) Opći uvjeti korištenja usluge transporta plina iz Priloga I. ovih Mrežnih pravila, 

b) Obavijest o raspodijeljenom kapacitetu transportnog sustava (dalje: Obavijest) 

c) Sredstva osiguranja plaćanja. 

(3) Obrazac ugovora o transportu plina i obrazac Obavijesti operator transportnog sustava 

objavljuje na internetskoj stranici. 

(4) Obavijest iz stavka 2. točke b) ovog članka sadrži najmanje: 

a) broj ugovora o transportu plina,  

b) podatke o korisniku transportnog sustava, 

c) podatke o bilančnoj skupini kojoj pripada korisnik transportnog sustava i o voditelju 

bilančne skupine, 

d) podatke o ulazu u i/ili izlazu iz transportnog sustava,  

e) podatke o kapacitetnom proizvodu (vrsta, razdoblje za koje je ugovoren, iznos 

kapaciteta). 
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(5) Operator transportnog sustava dostavlja korisniku transportnog sustava ugovor o transportu 

plina iz stavka 1. ovog članka radi potpisa u evidencijske svrhe. 

(6) Korisnik transportnog sustava dužan je odmah po primitku ugovora o transportu plina isti 

potpisati te bez odgađanja dostaviti operatoru transportnog sustava. 

(7) Ugovor o transportu plina smatra se sklopljenim između operatora transportnog sustava i 

korisnika transportnog sustava za kapacitet transportnog sustava i za razdoblje naznačeno u 

Obavijesti iz stavka 2. točke b) ovog članka. 

 

Korištenje usluge transporta plina bez ugovorenog kapaciteta 

Članak 73. 

(1) Opskrbljivač plinom je dužan ugovoriti kapacitet transportnog sustava na svakom izlazu iz 

transportnog sustava na kojem isporučuje plin za obračunska mjerna mjesta krajnjih kupca na 

transportnom sustavu i/ili distribucijskom sustavu, koje opskrbljuje u pojedinoj bilančnoj skupini. 

Kapacitet transportnog sustava na izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u distribucijski 

sustav može ugovoriti i opskrbljivač ili trgovac plinom od kojeg pojedini opskrbljivač nabavlja plin 

za potrebe opskrbe obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca na distribucijskom sustavu koje 

opskrbljuje u pojedinoj bilančnoj skupini. 

(2) U slučaju kada nije ugovoren kapacitet na izlazu u RH na koji je priključen krajnji kupac, 

operator transportnog sustava ima pravo zatvoriti predmetni izlaz uz prethodnu obavijest krajnjem 

kupcu.  

(3) Uvjet za ponovno otvaranje predmetnog izlaza je ugovaranje kapaciteta na predmetnom izlazu, 

dostava nominacije i pisana obavijest krajnjeg kupca o spremnosti za prihvat plina s navedenim 

datumom i vremenom početka preuzimanja plina, koju je potrebno dostaviti najmanje 48 sati 

unaprijed. 

(4) Ako se utvrdi da krajnji kupac preuzima plin na izlazu u RH za koji nije ugovoren kapacitet, 

operator transportnog sustava obustavit će isporuku plina na predmetnom priključku uz prethodnu 

obavijest. 

(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka krajnji kupac dužan je operatoru transportnog sustava platiti 

naknadu za korištenje transportnog sustava bez ugovorenog kapaciteta i naknadu za preuzeti 

plin, u roku od osam dana od izdavanja računa. 

(6) Iznos naknade za korištenje transportnog sustava iz stavka 5. ovog članka obračunava se 

prema tehničkom kapacitetu za predmetni izlaz iz transportnog sustava i cijeni za dnevni 

standardni kapacitetni proizvod. 

(7) Iznos naknade za preuzeti plin iz stavka 5. ovog članka obračunava se prema količini plina 

izmjerenoj na predmetnom izlazu iz transportnog sustava za vrijeme trajanja bespravnog 

korištenja kapaciteta transportnog sustava i marginalnoj kupovnoj cijeni koju utvrđuje operator 

tržišta plina za predmetni plinski dan i objavljuje na internetskoj stranici. 

(8) Operator transportnog sustava uspostavit će ponovnu isporuku plina, pod uvjetima iz stavka 

3. ovog članka, nakon što krajnji kupac podmiri sva dospjela dugovanja. 
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(9) U slučaju kad na izlazu u RH koji je ujedno ulaz u distribucijski sustav, opskrbljivač koji 

opskrbljuje krajnjeg kupca na distribucijskom sustavu nije ugovorio kapacitet na predmetnom 

izlazu u određenoj bilančnoj skupini za razdoblje u kojem opskrbljuje krajnjeg kupca na 

distribucijskom sustavu, a to nije učinio ni opskrbljivač ili trgovac plinom od kojeg predmetni 

opskrbljivač nabavlja plin za potrebe opskrbe svojih krajnjih kupaca na distribucijskom sustavu, 

opskrbljivač plinom dužan je operatoru transportnog sustava platiti naknadu za korištenje 

transportnog sustava bez ugovorenog kapaciteta u roku od osam dana od izdavanja računa. 

(10) U slučaju iz stavka 9. ovog članka, utvrđena količina plina raspodijelit će se bilančnoj skupini 

kojoj pripada opskrbljivač plinom krajnjeg kupca u skladu s podacima iz registra obračunskih 

mjernih mjesta koji vodi operator tržišta plina, bez obzira što predmetni opskrbljivač, odnosno 

opskrbljivač ili trgovac plinom od kojeg predmetni opskrbljivač nabavlja plin za potrebe opskrbe 

svojih krajnjih kupaca na distribucijskom sustavu nema ugovoren kapacitet na izlazu iz 

transportnog sustava koji je ujedno ulaz u pripadni distribucijski sustav, u bilančnoj skupini 

navedenoj u registru obračunskih mjernih mjesta. 

(11) Iznos naknade za korištenje transportnog sustava iz stavka 9. ovog članka obračunava se 

kao umnožak kapaciteta transportnog sustava potrebnog za transport količine plina raspodijeljene 

opskrbljivaču u bilančnoj skupini iz stavka 9. ovog članka, a koji ne može biti manji od 240 kWh/dan 

i cijene dnevnog kapacitetnog proizvoda na dan korištenja usluge transporta, uvećane za 200%, 

za svaki dan korištenja neugovorenog kapaciteta. 

(12) Operator tržišta plina svakodnevno provjerava usklađenost podataka o raspodjeli kapaciteta 

transportnog sustava, koje dobiva u skladu s člankom 71. stavkom 13. ovih Mrežnih pravila, s  

podacima iz registra obračunskih mjernih mjesta o pripadnosti obračunskog mjernog mjesta 

pojedinom opskrbljivaču i korisniku transportnog sustava u pojedinoj bilančnoj skupinu, na 

pojedinom izlazu iz transportnog sustava.  

(13) U slučaju neusklađenosti, odnosno izostanka rezervacije kapaciteta transportnog sustava iz 

stavka 12. ovog članka, operator tržišta plina obavještava, u plinskom danu D-1, najkasnije 2 sata 

prije isteka roka za rezervaciju kapaciteta, voditelja bilančne skupine i opskrbljivača o izostanku 

rezervacije kapaciteta za plinski dan D na pojedinom izlazu iz transportnog sustava. 

 

Zajamčena opskrba 

Članak 74. 

(1) U slučaju zajamčene opskrbe u smislu zakona kojim se uređuje tržište plina, postojeći 

opskrbljivač koji je ujedno i korisnik transportnog sustava (prenositelj), čije je kupce preuzeo 

zajamčeni opskrbljivač (primatelj), dužan je na zahtjev zajamčenog opskrbljivača, na njega 

prenijeti cijeli ili dio ugovora o transportu plina koji je sklopio s operatorom transportnog sustava. 

(2) Predmet prijenosa iz stavka 1. mogu biti sva prava i obveze iz ugovora o transportu plina ili 

samo ona prava i obveze koja se odnose na kapacitet koji je prenositelj ugovorio na izlazima u 

RH koji su ujedno ulazi u distribucijske sustave, a ovisno o zahtjevu primatelja. 

(3) Prijenos iz stavka 1. ovog članka korisnik transportnog sustava i zajamčeni opskrbljivač dužni 

su provesti putem SUKAP-a. 
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(4) Prijenosom iz stavka 1. ovog članka, zajamčeni opskrbljivač postaje ugovorna strana te 

preuzima ona prava i obveze iz ugovora o transportu plina koja se prenose. 

(5) Zajamčeni opskrbljivač koji u skladu s ovim člankom prima cijeli ili dio ugovora o transportu 

plina, dužan je operatoru transportnog sustava dostaviti odgovarajuća sredstva osiguranja 

plaćanja za standardne kapacitetne proizvode koji su bili predmet prijenosa, u skladu s Općim 

uvjetima korištenja usluge transporta plina.  

(6) Ugovor o prijenosu iz stavka 1. ovog članka stupa na snagu s danom koji je u obavijesti 

Agencije naznačen kao dan početka zajamčene opskrbe. 

(7) Iznimno od stavka 6. ovog članka, ako Agencija ne dostavi obavijest o početku zajamčene 

opskrbe, ugovor o prijenosu stupa na snagu s danom kad su nastupile okolnosti iz zakona kojim 

se uređuje tržište plina, zbog kojih zajamčeni opskrbljivač preuzima krajnje kupce korisnika 

transportnog sustava. 

(8) Sredstva osiguranja plaćanja iz stavka 5. ovog članka i obavijest iz stavka 6. ovog članka 

sastavni su dio ugovora o transportu plina koji se prenosi na zajamčenog opskrbljivača. 
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PRILOG I. 

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA USLUGE TRANSPORTA PLINA (u daljnjem tekstu: OU) 

 

Sredstva osiguranja plaćanja iz ugovora o transportu plina 

Članak 8. 

(1) Korisnik je dužan Operatoru dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja temeljem ugovora o 

transportu plina u skladu s člankom 7. ovih OU, a najmanje u sljedećem iznosu, uvećanom za 

PDV (ovisno o bonitetu Korisnika): 

a) za godišnji standardni kapacitetni proizvod –u iznosu od 10% ili 30% ukupne godišnje 

naknade za ugovoreni godišnji standardni kapacitetni proizvod, 

b) za tromjesečni standardni kapacitetni proizvod - u iznosu od 10% ili 30% naknade za svaki 

ugovoreni tromjesečni standardni kapacitetni proizvod, odnosno u iznosu od 10% ili 30% 

ukupne naknade za sve ugovorene tromjesečne standardne kapacitetne proizvode, ako je 

Korisnik ugovorio četiri takva proizvoda za razdoblje od četiri tromjesečja i 

c) za mjesečni standardni kapacitetni proizvod - u iznosu ukupne mjesečne naknade za svaki 

ugovoreni mjesečni standardni kapacitetni proizvod. 

(2) Korisnik transportnog sustava dužan je dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u skladu s ovim 

člankom, bez odgađanja po primitku obavijesti o raspodjeli kapaciteta, a najkasnije do početka 

ugovornog razdoblja. 

(3) Po primitku sredstva osiguranja plaćanja, Operator će Korisniku izdati Potvrdu o sredstvu 

osiguranja plaćanja, u kojoj je naznačen oblik i iznos sredstva osiguranja plaćanja i koja čini Prilog 

2. ugovora o transportu plina. 

(43) Iznimno od stavka 1.ovoga članka, Korisnik nije dužan dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja, 

ako je iznos sredstva osiguranja plaćanja za pojedini godišnji, tromjesečni, mjesečni ili dnevni 

proizvod, manji od 1.000,00 kuna.  

(54) U slučaju iz stavka 43. ovog članka Operator zadržava pravo u bilo kojem trenutku zahtijevati 

od Korisnika dostavu sredstva osiguranja plaćanja sukladno ovome članku.  

(65) Iznimno od stavka 1. točke a) i b) ovog članka, Korisnik koji prvi put sklapa ugovor o transportu 

plina s Operatorom, dužan je dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja najmanje u sljedećem iznosu, 

uvećanom za PDV: 

a) za godišnji standardni kapacitetni proizvod – u iznosu od 50% ukupne godišnje naknade 

za ugovoreni godišnji standardni kapacitetni proizvod i 

b) za tromjesečni standardni kapacitetni proizvod - u iznosu od 50% naknade za svaki 

ugovoreni tromjesečni standardni kapacitetni proizvod,  odnosno u iznosu od 50% ukupne 

naknade za sve ugovorene tromjesečne standardne kapacitetne proizvode, ako je Korisnik 

ugovorio četiri takva proizvoda za razdoblje od četiri tromjesečja. 

(76) Iznimno od članka 7. i stavka 1. ovog članka, ako je Korisnik u posljednjih 12 mjeseci uredno 

i u roku izvršavao svoje obveze iz ugovora o transportu plina, može uz prethodnu suglasnost 
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Operatora, kao sredstvo osiguranja plaćanja dostaviti običnu zadužnicu ovjerenu od javnog 

bilježnika: 

a) za godišnji standardni kapacitetni proizvod – na iznos od 50% ukupne godišnje naknade 

za ugovoreni godišnji standardni kapacitetni proizvod, 

b) za tromjesečni standardni kapacitetni proizvod – na iznos od 50% naknade za svaki 

ugovoreni tromjesečni standardni kapacitetni proizvod, odnosno na iznosu od 50% ukupne 

naknade za sve ugovorene tromjesečne standardne kapacitetne proizvode, ako je Korisnik 

ugovorio četiri takva proizvoda za razdoblje od četiri tromjesečja i  

c) za mjesečni standardni kapacitetni proizvod - na iznos ukupne mjesečne naknade za svaki 

ugovoreni mjesečni standardni kapacitetni proizvod. 

(87) Ako Korisnik želi ugovoriti dnevni standardni kapacitetni proizvod, a nema istovremeno 

ugovoren godišnji, tromjesečni ili mjesečni standardni kapacitetni proizvod, dužan je najkasnije tri 

radna dana prije podnošenja zahtjeva za rezervaciju kapaciteta, Operatoru dostaviti sredstvo 

osiguranja plaćanja u obliku novčanog depozita u iznosu ukupne mjesečne naknade za dnevni 

standardni proizvod koji namjerava ugovoriti. 

 


