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HRVATSKA ENERGETSKA 
REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 
10000 Zagreb

KLASA: 310-03/19-23/1 
URBROJ: 371-04-19-8

Zagreb, 22. ožujka 2019.

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 7. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne 
novine11, broj 120/12 i 68/18) i članka 90. stavka 5. Zakona o tržištu plina („Narodne novine11, broj 
18/18), Hrvatska energetska regulatoma agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 22. ožujka 
2019. donijela

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjene Mrežnih pravila transportnog sustava
(„Narodne novine41, broj 50/18)

1. Daje se suglasnost na Prijedlog izmjene Mrežnih pravila transportnog sustava, kojeg je operator 
transportnog sustava PLINACRO d.o.o. za transport prirodnim plinom, Savska cesta 88/a, 
Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji uz dopise klasa: PL-19/0870, Ur. 
broj: UP/IP-19-1, od 12. ožujka 2019., klasa: PL-19/0870, Ur. broj: UP/IP-19-2, od 14. ožujka 
2019. i klasa: PL-19/0870, Ur. broj: UP/IP-19-3, od 20. ožujka 2019.

2. Ova Odluka objavit će se na intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Operator transportnog sustava PLINACRO d.o.o. za transport prirodnim plinom, Savska cesta 88/a, 
Zagreb (dalje: PLINACRO d.o.o.), dostavio je uz dopise klasa: PL-19/0870, Ur. broj: UP/IP-19-1, od 
12. ožujka 2019., klasa: PL-19/0870, Ur. broj: UP/IP-19-2, od 14. ožujka 2019. i klasa: PL-19/0870, 
Ur. broj: UP/IP-19-3, od 20. ožujka 2019. Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji (dalje: HERA) 
na suglasnost Prijedlog izmjene Mrežnih pravila transportnog sustava („Narodne novine11, broj 50/18) 
(dalje: Prijedlog izmjene Mrežnih pravila).

U skladu s odredbama članka 90. stavka 3., 5. i 6. Zakona o tržištu plina („Narodne novine11, broj 
18/18) mrežna pravila transportnog sustava donosi operator transportnog sustava uz ishođenu 
suglasnost HERA-e, a objavljuju se u „Narodnim novinama11, na mrežnim stranicama HERA-e i 
mrežnim stranicama operatora transportnog sustava.
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Nadalje, operator transportnog sustava PLINACRO d.o.o. je, u skladu s odredbama članka 90. stavka
4. Zakona o tržištu plina, o Prijedlogu izmjene Mrežnih pravila proveo javnu raspravu u razdoblju od 
1. do 10. ožujka 2019. godine.

Temeljem provedene analize Prijedloga izmjene Mrežnih pravila od 20. ožujka 2019., HERA je 
utvrdila da su PLINACRO d.o.o. i mađarski operator plinskog transportnog sustava FGSZ 27. veljače 
2019. godine sklopili Dodatak 2 Sporazuma o upravljanju tlakom na mađarsko-hrvatskoj granici, a 
kojim je trajanje usluge upravljanja tlakom na hrvatsko-mađarskoj interkonekciji korištenjem 
kompresorske stanice kojom upravlja FGSZ produženo s 1. travnja 2019. na 1. siječnja 2020. Iz 
navedenog razloga PLINACRO d.o.o. je predložio izmjenu Mrežnih pravila transportnog sustava 
(„Narodne novine11, broj 50/18) na način da se odredbe članka 144., kojim se uređuju dodatna pravila 
za ugovaranje i korištenje prekidivog kapaciteta na interkonekciji Hrvatska - Mađarska u smjeru iz 
Hrvatske u Mađarsku, primjenjuju do 1. siječnja 2020. godine.

Člankom 11. stavkom 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisani su osnovni poslovi 
HERA-e, koji, između ostaloga, u točki 7. obuhvaćaju i davanje suglasnosti na opće akte 
organiziranja tržišta prirodnog plina.

Slijedom navedenoga, HERA daje suglasnost na Prijedlog izmjene Mrežnih pravila, kako je odlučeno 
u točki 1. izreke ove Odluke.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se pojedinačne 
odluke koje Upravno vijeće HERA-e donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na intemetskoj 
stranici HERA-e te je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ove Odluke.
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