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PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG 

SUSTAVA 

- KONZULTACIJSKI DOKUMENT- 

uz javnu raspravu od 9. srpnja do 2. kolovoza 2021. godine 

 

1) UVOD 

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 (dalje: Plinacro), donio je Mrežna pravila transportnog sustava 

(„Narodne novine“, broj 50/18, 31/19, 89/19 i 36/820; dalje: Mrežna pravila). 

 

2) RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG 

SUSTAVA 

Ove Izmjene i dopune Mrežnih pravila predlažu se slijedom najnovijih izmjena Općih uvjeta 

opskrbe plinom („Narodne novine“, br. 50/18, 88/19 i 39/20; dalje: OUOP) i Mrežnih pravila 

plinskog distribucijskog sustava („Narodne novine“, br. 50/18, 88/19 i 36/20; dalje: MPDS), 

kojima se predmetni podzakonski akti usklađuju s pravilima o standardnoj kvaliteti plina u 

europskim propisima i smjernicama za uspostavu jedinstvenog europskog standarda kvalitete 

plina te s Uredbom Komisije (EU) 2015/703 оd 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila 

interoperabilnosti i razmjene podataka i praksom u državama članicama Europske unije u 

pogledu obračuna isporučene energije plina na temelju gornje ogrjevne vrijednosti plina 

(GCV). 

Detaljne informacije o izmjenama i razlozima izmjena OUOP i MPDS dostupne su na mrežnim 

stranicama Agencije na sljedećim poveznicama: 

• Izmjene i dopune OUOP 

• Izmjene i dopune MPDS 

Slijedom navedenih izmjena, predlažu se odgovarajuće izmjene i dopune Mrežnih pravila i to 

u dijelu odredbi o praćenju kvalitete plina u transportnom sustavu, ugovaranju kapaciteta, 

mjernim pravilima i izvještajima o izmjerenim količinama plina, i to na način da se donja 

ogrjevna vrijednost plina (NCV) zamjenjuje gornjom ogrjevnom vrijednosti(GCV). 

 

Osim toga, predlažu se i manje nomotehničke izmjene u vidu brisanja odredbi o nestandardnoj 

usluzi korištenja prekidivog kapaciteta smanjene prekidivosti na interkonekciji HR-HU, koje se 

više ne primjenjuju. 

 

3) ODREDBE KOJE SE MIJENJAJU I DOPUNJUJU 

Slijedom svega prethodno navedenog predlaže se izmjena i dopuna članaka 42., 62., 63., 73., 

85., 107.a, 120.a, 125., 125.a, 126. i 128. Mrežnih pravila te brisanje članka 144. Mrežnih 

pravila.  

 

U Zagrebu, 9. srpnja 2021. godine 

https://www.hera.hr/hr/html/savjetovanje-2021-02.html
https://www.hera.hr/hr/html/savjetovanje-2021-03.html

