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Na temelju članka ll. stavka l. točke 7' Zakona o ľegulaciji energetskih djelatnosti (,,Narodne
novine", broj l20ll2) i članka 84' stavka 3. Zakona o tľžištu plina (,,Narodne novine", bľoj
28ll3,l4l14 i |6117) Hrvatska eneľgetska regulatoma agencija je na 5. sjednici Upravnog vijeóa
odrŽanoj l. oŽujka 20l8. donijela

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Pľijedlog lzmjena i dopuna Mrežnih pravila transpoľtnog sustava

Daje se suglasnost na Prijedloglzmjena i dopuna Mľežnih pľavila transportnog sustava kojeg
je opeľator transportnog sustava plina PLINACRO d.o'o. za transport pľirodnim plinom'
Savska cesta 88/a, Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj ľegulatornoj agenciji uz dopis
Klasa: PL-18l0696, Ur. broj: U/IPl-l8-l od 23. veljače 20l8.

2. ova odluka objavit će se na intemetskoj stranici Hľvatske energetske regulatorne agencije.

3. ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

obľazloženje

operator transpoľtnog sustava plina PLINACRO d.o'o' za transport prirodnim plinom, Savska
cesta 88/a, Zagreb (dalje: PLINACRO d.o.o.) dostavio je dopisom Klasa: PL-l8/0696, Uľ. broj:
U/IPl-18-l od 23. veljače 20l8., Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (dalje: HERA) na
suglasnost Prijedlog Izmjena i dopuna MreŽnih pľavila transportnog sustava (dalje: Prijedlog
|zmjena i dopuna MreŽnih pravila)'

Sukladno odredbama članka 84. stavka 3. Zakona o tľŽištu plina (,,Naľodne novine", broj 28ll3.
l4ll4 i 16117) Mrežna pľavila transpoľtnog sustava donosi opeľatoľ tľanspoľtnog sustava uz
suglasnost HERA-e, a objavljuju se na internetskim stranicama HERA-e i opeľatoľa tľanspoľtnog
sustava.
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Nadalje' opeľator transportnog sustava plina PLINACRO d.o.o. je, sukladno odredbama članka
84. stavka 3' Zakona o tľŽištu plina, u postupku donošenja lzmjena i dopuna MreŽnih pravila
osigurao odgovarajuće sudjelovanje svih zainteresiranih strana i pľoveo javnu ľaspľavu u
razdoblju od 8. do 22. veljač,e 20l8. godine.

Temeljem provedene analize Prijedloga lzmjena i dopuna MľeŽnih pravila HERA je utvľdila da
je predloŽeno pľopisivanje dva nova članka:

- Članak l7O. a - izuzeće od rokova propisanih u članku 81. stavku l2. u odnosu na treće i
četvrto tľomjesečje plinske godine 20l7l20l8. i izuzęć,e od rokova pľopisanih u članku
8l. stavku l3. u odnosu na rokove zarezeÍvaciju na mjesečnoj razini u mjesecu oŽujku i
lipnju u plinskoj godini 201712018.

- Članak l70. b -izuzeće od ľokova propisanih u članku 82. stavcima6'i'1' u odnosu na
ľok do kojega operatoľ tľanspoľtnog sustava obavještava voditelja bilančne skupine i
koľisnika transportnog sustava o pľijedlogu raspodjele kapaciteta tľansportnog sustava na
tromjeseěnoj i mjeseěnoj razini te pľopisivanje iznimke vezano za ľokove iz članka 82.
stavaka l0. i l l. vezano za konačnu ľaspodjelu kapaciteta na tľomjeseěnoj i mjesečnoj
razini i dostave obavijesti o istome.

Do potrebe za propisivanjem novih članaka došlo je zbog donošenja novog Zakona o trŽištu
plina (',Narodne novine", broj l8/18), koji stupa na Snagu 3. oŽujka 20l8., avezano za ľokove do
kada se može pľedati zahtjev za rezervaciju kapaciteta tľansportnog sustava u odnosu na ľok u
kojem opskľbljivač na velepľodajnom tľŽištu ili dľugi opskľbljivač kojeg je opskľbljivač u obvezi
javne usluge odabrao za kupnju plina za potľebe javne usluge ľaspolaže svim podacima
potrebnim za podnošenje navedenog zahtjeva.

U članku ll. stavkom l. Zakona o regulaciji eneľgetskih djelatnosti (,,Naľodne novine", broj
120l|2) navedeni su osnovni poslovi HERA-e, koji, između ostaloga, u toěki 7. obuhvaćaju i
davanje suglasnosti na opće akte oľganiziranjatrŽišta prirodnog plina.

Slijedom navedenoga, HERA daje suglasnost na Prijedlog lzmjena i dopuna MreŽnih pravila,
kako je odlučeno u toěki l . izľeke ove odluke.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti pľopisano je da se
pojedinačne odluke koje Upravno vijeóe Hrvatske energetske regulatoľne agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stľanici Hrvatske energetske regulatome
agencije te je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ove odluke.
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