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PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA  

MREŽNIH PRAVILA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA  

- POPRATNI DOKUMENT  

uz javnu raspravu od 11. do 26. travnja 2017. - 
 

 

1) UVOD 

HERA donosi Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava sukladno odredbama Zakona o 

energiji („Narodne novine“, broj 120/12, 14/14, 102/15), Zakona o regulaciji energetskih 

djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12) i Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 

28/13, 14/14 i 16/17). 

2) DOSADAŠNJE POSTUPANJE 

HERA je 23. prosinca 2014., Odlukom na sjednici Upravnog vijeća, donijela Mrežna pravila 

plinskog distribucijskog sustava koja su objavljena u "Narodnim novinama", broj 155/14, a 

stupila su na snagu 1. siječnja 2015. (dalje: Mrežna pravila). 

3) RAZLOZI ZA DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA  

U međuvremenu, ukazala se potreba za izmjenama i dopunama Mrežnih pravila, a radi usklađenja 

sa Zakonom o tržištu plina, u dijelu koji se odnosi na novi način uređenja opskrbe u obvezi javne 

usluge. Sukladno članku 3. stavku 2., podstavku 32. Zakona o tržištu plina, pojam opskrbljivač u 

obvezi javne usluge je izmijenjen tako da glasi:  opskrbljivač u obvezi javne usluge - energetski 

subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe u obvezi javne usluge, a koji plin za potrebe 

svojih kupaca koji imaju pravo na javnu uslugu opskrbe nabavlja po reguliranim uvjetima od 

opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina ili na tržištu. Na ovaj način je opskrbljivaču u 

obvezi javne usluge, od 1. travnja 2017., omogućen slobodan izbor opskrbljivača na 
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veleprodajnoj razini, točnije omogućeno mu je da da plin za potrebe svojih kupaca koji imaju 

pravo na javnu uslugu opskrbe, nabavlja  od opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina po 

reguliranim uvjetima ili od bilo kojeg opskrbljivača ili trgovca plinom po tržišnim uvjetima. 

Mrežna pravila u Prilogu 2. Raspodjela energije plina preuzete na ulazu u distribucijski sustav, 

propisuju da dnevno preuzetu energiju plina na ulazu u distribucijski sustav utvrđuje  operator 

transportnog sustava kao razliku dnevne količine plina koju je izmjerio operator transportnog 

sustava i utvrđene dnevno preuzete energije plina za kupce plina koji ne koriste javnu uslugu 

opskrbe plinom, te ju dodjeljuju opskrbljivaču plinom na veleprodajnom tržištu. U slučaju da 

opskrbljivač u obvezi javne usluge iskoristi mogućnost da plin za potrebe svojih kupaca koji 

imaju pravo na javnu uslugu opskrbe, nabavlja na tržištu, propisani način utvrđivanja preuzete 

energije plina na ulazu u distribucijski sustav nije primjenjiv. 

4) SADRŽAJ IZMJENA I DOPUNA MREŽNIH PRAVILA  

S obzirom na sve navedeno, te na opseg potrebnih izmjena i dopuna, predlaže se donošenje 

izmjena i dopuna Mrežnih pravila (dalje: Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila). Prijedlog 

izmjena i dopuna Mrežnih pravila, u usporedbi s Mrežnim pravilima sadržava izmjenu točke 5., 

dodavanje dvije nove točke u Prilogu 2. Raspodjela energije plina preuzete na ulazu u 

distribucijski sustav, te prelazno završne odredbe vezane za prvu primjenu. 

Predloženim izmjenama i dopunama Mrežnih pravila, dodatno se uređuje raspodjela energije 

plina preuzete na ulazu u distribucijski sustav, za krajnje kupce koji koriste opskrbu u obvezi 

javne usluge, na način da: 

 dnevno preuzetu energiju plina na ulazu u distribucijski sustav, operator transportnog 

sustava raspodjeljuje voditelju bilančne skupine prema pisanoj izjavi opskrbljivača u 

obvezi javne usluge, a ne kao dosad isključivo opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu, 

 opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je operatoru transportnog sustava i operatoru 

distribucijskog sustava, do kraja mjeseca, dostaviti pisanu izjavu kojom se potvrđuje 

raspodjela dnevno preuzete energije plina na ulazu u distribucijski sustav za taj mjesec, 

na jednog voditelja bilančne skupine, a navedena izjava uključuju i suglasnost tog 

voditelja bilančne skupine (dalje: Izjava OOJU). 

Zaključno, predloženim izmjenama i dopunama, radi usklađenja s novim uređenjem opskrbe u 

obvezi javne usluge, a u cilju odgovarajuće raspodjele energije plina preuzete na ulazu u 
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distribucijski sustav, uvodi se obveza opskrbljivaču u obvezi javne usluge da za navedenu 

raspodjelu odredi jednog voditelja bilančne skupine, te na propisan način (putem Izjave OOJU) 

o istom informira  operatora transportnog sustava i operatora distribucijskog sustava. Razmjena 

informacija među uključenim stranama nije potrebna u slučaju da nema izmjena u odnosu na 

ranije dostavljenu Izjavu OOJU.  

S obzirom na planirani rok stupanja na snagu izmjena i dopuna Mrežnih pravila, te uzimajući u 

obzir dosadašnje odnose vezano za  nabavu plina za javnu uslugu opskrbe, dodatno se posebnim 

člankom određuje da je opskrbljivač u obvezi javne usluge koji plin ne nabavlja od opskrbljivača 

na veleprodajnom tržištu plina dužan operatoru transportnog sustava i operatoru distribucijskog 

sustava, do kraja travnja 2017. dostaviti pisanu izjavu kojom se određuje voditelj bilančne 

skupine od kojeg opskrbljivač u obvezi javne usluge nabavlja plin za potrebe svojih kupaca koji 

imaju pravo na javnu uslugu opskrbe. U slučaju da opskrbljivač u obvezi javne usluge ne dostavi 

navedenu izjavu za voditelja bilančne skupine određuje se opskrbljivač na veleprodajnom tržištu 

plina, odnosno zadržava se postojeće stanje. 

Cilj ovih izmjena i dopuna Mrežnih pravila je usklađenje s odredbama Zakona o tržištu plina u 

dijelu novog načina uređenja opskrbe u obvezi javne usluge. HERA planira uskoro provesti 

preliminarno savjetovanje kojim će se prikupiti prijedlozi unaprjeđenja ostalih odredbi Mrežnih 

pravila, a u cilju pojednostavljenja propisanih procedura i unaprjeđenja odnosa na tržištu plina. 

Stoga pozivamo da tijekom ove javne rasprave komentare ograničite isključivo na predložene 

izmjene i dopune Priloga 2. Mrežnih pravila.  

 

U Zagrebu, 11. travnja 2017. 


