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KLASA: 310-32/21-01/2 

URBROJ: 371-04-21-10 

Zagreb,  9. rujna 2021. 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 7. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne 

novine“, broj 120/12 i 68/18) i članka 90. stavka 5. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 

18/18 i 23/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. 

rujna 2021. donijela  

 

ODLUKU 

 
o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava  

(„Narodne novine“, broj 50/18, 31/19, 89/19 i 36/20) 

 

 

1.  Daje se suglasnost na Prijedlog izmjena i dopuna 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 regulatornoj agenciji uz dopis klasa: Pl/21-01/2573, 

Ur. broj: S/AG-21-01 od 3. rujna 2021. te elektroničkim porukama od 6. rujna 2021. i 9. rujna 

2021. 

 

2. Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne 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 dopis klasa: Pl/21-01/2573, Ur. broj: S/AG-21-01 

od 3. rujna 2021. te elektroničkim porukama od 6. rujna 2021. i 9. rujna 2021. Hrvatskoj energetskoj 

regulatornoj agenciji (dalje: HERA) na suglasnost Prijedlog izmjena i dopuna Mrežnih pravila 

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

U skladu s odredbama članka 90. stavka 3., 5. i 6. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 

18/18 i 23/20) Mrežna pravila transportnog sustava donosi operator transportnog sustava uz ishođenu 
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suglasnost HERA-e, a objavljuju se u „Narodnim novinama“, na mrežnim stranicama HERA-e i 

mrežnim stranicama operatora transportnog sustava. 

Nadalje, operator transportnog sustava PLINACRO d.o.o. je, u skladu s odredbama članka 90. stavka 

4. Zakona o tržištu plina, o Prijedlogu izmjena i dopuna Mrežnih pravila proveo javno savjetovanje 

u razdoblju od 9. srpnja do 2. kolovoza 2021. godine. 

Temeljem provedene analize Prijedloga izmjena i dopuna Mrežnih pravila HERA je utvrdila da se 

predloženim aktom Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava („Narodne novine“, broj 

50/18, 31/19, 89/19 i 36/20): 

- dopunjuju i mijenjaju odredbe članaka 42., 62., 63., 73., 85., 107.a, 120.a, 125., 125.a, 126. i 

128., vezano uz praćenje kvalitete plina u transportnom sustavu, ugovaranju kapaciteta, 

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

vrijednost plina (NCV) zamjenjuje gornjom ogrjevnom vrijednosti (GCV),   

- brišu odredbe članka 144., vezano uz nestandardnu uslugu korištenja prekidivog kapaciteta 

smanjene prekidivosti na interkonekciji HR-HU, a koje se više ne primjenjuju,  

- propisuju prijelazne i završne odredbe, koje definiraju primjenu gornje ogrjevne vrijednosti s 

početkom  primjene od 1. listopada 2022. 

 

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 izmjena i dopuna 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 internetskoj 

stranici HERA-e te je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ove Odluke. 

 

 

                                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

                                                                                     Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r. 
 

 

 

 

 


