
 

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 i 36/20; u daljnjem tekstu: Mrežna pravila). 

Izmjene i dopune Mrežnih pravila predlažu se radi  usklađivanja s 

predloženim izmjenama Općih uvjeta opskrbe plinom („Narodne 

novine“, br. 50/18, 88/19 i 39/20) i Mrežnih pravila plinskog 

distribucijskog sustava („Narodne novine“, br. 50/18, 88/19 i 36/20) 

u dijelu pravila o standardnoj kvaliteti plina i pravila o uvjetima 

obračuna i naplate isporučenog plina temeljem gornje ogrjevne 

vrijednosti (GCV). 

Stoga se Prijedlogom Izmjena i dopuna Mrežnih pravila provodi 

usklađivanje pravila o  praćenju kvalitete plina u transportnom 

sustavu, ugovaranju kapaciteta, mjernim pravilima i izvještajima o 

izmjerenim količinama plina. 

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? 

9. srpnja 2021. godine upućen je javni poziv energetskim subjektima 

kao i zainteresiranoj stručnoj javnosti da dostave svoje primjedbe, 

mišljenja ili očitovanja i to do 2. kolovoza 2021. godine, kad je javna 

rasprava završena. 

Tijekom javnog savjetovanja nisu zaprimljeni prijedlozi ni primjedbe 

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. srpnja do 2. 

kolovoza 2021.godine. 

Plinacro je održao javnu 

raspravu putem službene 

internet stranice  

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

t.aspx?id=1239) 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti dostavili 
svoja očitovanja? 

Nisu zaprimljene primjedbe predstavnika zainteresirane javnosti. 

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.  

https://www.plinacro.hr/default.aspx?id=1239
https://www.plinacro.hr/default.aspx?id=1239

