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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; dalje: ZTP) te Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske 
regulatorne agencije (Klasa: 310-03/19-24/1, Ur.broj: 371-06-19-20) od 
16. rujna 2019. godine, Plinacro d.o.o., kao operator transportnog 
sustava (dalje: Plinacro), donio je Izmjene i dopune Mrežnih pravila 
transportnog sustava („Narodne novine“, broj 89/19; dalje: Izmjene i 
dopune Mrežnih pravila), kojima je uvedena nova Metodologija za 
predviđanje preuzimanja plina i raspodjelu energije plina na izlazima iz 
transportnog sustava koji su ulaz u distribucijski sustav (dalje: nova 
Metodologija), koja je postala Prilog 2. Mrežnih pravila transportnog 
sustava („Narodne novine“, br. 50/18, 31/19 i 89/19). 

Prijedlogom Izmjena i dopuna Mrežnih pravila predlaže se odgoda 
početka primjene, odnosno stupanja na snagu nove Metodologije i s 
njome povezanih provedbenih pravila do 1. listopada 2020. godine, a s 
obzirom na činjenicu da od objave nove Metodologije u „Narodnim 
novinama“ u rujnu 2019. godine, nisu ispunjene osnovne pretpostavke 
za njezinu uspješnu i pravilnu primjenu jer pojedini operatori 
distribucijskih sustava, organizatori zatvorenih distribucijskog sustava i 
opskrbljivači plinom nisu u Registar obračunskih mjernih mjesta 
(ROMM) unijeli, odnosno ažurirali sve podatke o obračunskim mjernim 
mjestima koji su nužni za provedbu raspodjele energije plina u skladu s 
novom Metodologijom. 

Osim toga, s obzirom na primjedbe zaprimljene tijekom savjetovanja sa 
zainteresiranom javnošću, Prijedlogom Izmjena i dopuna Mrežnih . 
pravila predlažu se manje izmjene i dopune članka 47.a i 73. Mrežnih 
pravila te Metodologije, kako bi se omogućilo da kapacitet transportnog 
sustava na izlazu iz transportnog sustava koji je ujedno ulaz u 
distribucijski sustav može ugovoriti i opskrbljivač ili trgovac plinom od 
kojeg opskrbljivač nabavlja plin za potrebe opskrbe obračunskih 
mjernih mjesta krajnjih kupaca na distribucijskom sustavu koje 
opskrbljuje u pojedinoj bilančnoj skupini. Sukladno navedenome, 
predložene su i izmjene koje će omogućiti da se pravila raspodjele 
mogu primijeniti i na takve situacije. 

Zaključno, što se tiče prvotno predloženih izmjena i dopuna kako bi se 
pravila raspodjele energije plina mogla na odgovarajući način primijeniti 
i na distribucijske sustave, koji osim iz transportnog sustava, plin 
preuzimaju i izravno iz mreže proizvodnih plinovoda, navedeni prijedlozi 
su povučeni jer je zaključeno da kompleksnost dostavljenih očitovanja 
relevantnih energetskih subjekata zahtijeva dodatne konzultacije u koje 
uz operatore distribucijskih sustava mora svakako biti uključen i 
proizvođač plina te opskrbljivač koji ima sklopljen ugovor s 
proizvođačem plina, a koje nije moguće provesti u kratkom roku, 
posebno s obzirom na trenutnu izvanrednu situaciju. Stoga će 
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predmetne izmjene biti razmotrene i definirane u narednom razdoblju, 
a svakako do stupanja na snagu nove Metodologije 1.10.2020. 

 

Predložene izmjene i dopune detaljno su obrazložene u 
Konzultacijskom dokumentu. 

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

9. ožujka 2020. godine upućen je javni poziv energetskim subjektima 

kao i zainteresiranoj stručnoj javnosti da dostave svoje primjedbe, 

mišljenja ili očitovanja i to do 19. ožujka 2020. godine, kad je javna 

rasprava završena.  

Zaprimljene su primjedbe 3 predstavnika zainteresirane javnosti. 

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

DA – javna rasprava je bila 

otvorena od 9. do 19. 

ožujka 2020.godine. 

Plinacro je održao javnu raspravu putem 
službene internet stranice  

(https://www.plinacro.hr/default.aspx?id=
1152) 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
dostavili svoja očitovanja? 

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

- Gradska plinara Zagreb d.o.o. 

- Plinara Istočne Slavonije d.o.o. 

- 1 anonimno očitovanje 

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 9. do 19. ožujka 2020. godine 

Troškovi provedenog 
savjetovanja 

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