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Podzakonski akti

Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu plina određeno je 
donošenje slijedećih podzakonskih akata:

♦Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom,
♦Pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina,
♦Uredba o sigurnosti opskrbe prirodnom plinom (NN 112/08),
♦Mrežna pravila transportnog sustava, 
♦Mrežna pravila distribucijskog sustava,
♦Pravila korištenja sustava skladišta plina, 
♦Pravila korištenja terminala za UPP.



Podzakonski akti 

♦ Pravilnik o dostavljanju podataka o investicijskim 
projektima,

♦ Pravilnik o naknadi za priključenje na plinsku mrežu i za 
povećanje priključne snage,

♦ Tarifni sustav za distribuciju prirodnog plina, bez visine
tarifnih stavki (NN 34/07),

♦ Tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom
povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (NN 34/07),

♦ Tarifni sustav za transport prirodnog plina, bez visine
tarifnih stavki,

♦ Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine
tarifnih stavki,



Uredba o sigurnosti opskrbe prirodnom plinom

♦Mjere za osiguranje pouzdane i učinkovite opskrbe 
prirodnim plinom su:

— dugoročne mjere kojima je obuhvaćeno planiranje 
razvoja plinskog sustava, ulaganje u infrastrukturu 
plinskog sustava, diversifikacija izvora opskrbe,

— mjere koje se planiraju i provode na godišnjoj 
razini u cilju uočavanja i otklanjanja razloga koji bi 
mogli dovesti do kriznog stanja, 

Mjere su dužni provoditi svi energetski subjekti i  kupci.



Uredba o sigurnosti opskrbe prirodnom plinom

♦Krizno stanje proglašava Vlada Republike Hrvatske na 
prijedlog Ministarstva. 
♦Propisuje način otklanjanja kriznog stanja.
♦Mjere koje se provode u cilju otklanjanja kriznog stanja 
su:

— povećanje proizvodnje prirodnog plina iz domaćih 
izvora,

— ograničavanje izvoza prirodnog plina,
— povećanje uvoza prirodnog plina sukladno tehničkim 

mogućnostima,
— smanjenje ili obustava isporuke prirodnog plina kupcima 

(provodi se u 7 stupnjeva).



Uredba o sigurnosti opskrbe prirodnom plinom

Plan za krizna stanja izrađuje proizvođač plina, operator 
transportnog sustava, operator distribucijskog sustava i 
operator sustava skladišta plina, a mora sadržavati sljedeće:

– mjere za otklanjanje kriznog stanja
– način komuniciranja između energetskih subjekata,
– odgovornu osobu za provedbu plana,
– obavještavanje kupaca o provedbi mjera,
– izvještavanje Ministarstva, jedinica lokalne samouprave i 
jedinica regionalne samouprave i javnosti o provedbi mjera,
– izvještavanje operatora transportnog sustava o provedbi 
mjera.

Opskrbljivač plinom je dužan najkasnije do 31. siječnja tekuće 
godine dostaviti ministru izvješće o ostvarenju sigurnosti 
opskrbe u protekloj kalendarskoj godini, u skladu s Uredbom.



Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom

UREĐUJE SE:
♦ Izdavanje energetske suglasnosti za priključenje na 

plinski sustav i uvjeti priključenja
♦Ugovorni odnosi 
♦Prava i dužnosti sudionika na tržištu plina
♦Obračunsko mjerno mjesto i mjerenje isporučene 

količine plina
♦Očitanje, obračun i naplata isporučenog plina
♦Neovlaštena potrošnja plina
♦Uvjeti ograničenja i prekida u opskrbi plinom
♦Naknada štete



Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom

PRAVA I DUŽNOSTI SUDIONIKA NA TRŽIŠTU PLINA
♦ Dostava izvješća agenciji o ostvarenoj kvaliteti opskrbe 

plinom,
♦ Osiguranje:

— standardne kvalitete opskrbe plinom
— standardnog tlaka plina 
— standardne pouzdanosti opskrbe 
— standardnog kemijskog sastava i energetske 

vrijednosti plina 
♦ Uspostavljanje sustava praćenja i izvještavanja o 

kvaliteti opskrbe i kvaliteti usluga
♦ Prigovor krajnjeg kupca na kvalitetu opskrbe plinom
♦ Obveze operatora sustava kod prijave prekida opskrbe 

plinom
♦ Viša sila i druge izvanredne okolnosti
♦ Odgovornost operatora sustava za neposrednu štetu ili 

gubitke 



Pravilnik o organizaciji tržišta plina

Uređuje:
♦ Postupak za rezervaciju i raspodjelu kapaciteta 

transportnog sustava, sustava skladišta plina i terminala 
za UPP,

♦ Postupak davanja nominacija prema Operatoru 
transportnog sustava, Operatoru sustava skladišta i 
Operatoru terminala za UPP,

♦ Pravila za trgovanje kapacitetima,
♦ Uravnoteženje plinskog sustava,
♦ Postupak promjene Opskrbljivača.



Pravilnik o organizaciji tržišta plina

Sudionici na tržištu plina:
♦Proizvođač plina
♦Operator transportnog sustava
♦Operator distribucijskog sustava
♦Operator sustava skladišta plina
♦Operator terminala za UPP
♦Opskrbljivač plinom
♦Krajnji kupac
♦Posrednik na tržištu plina
♦Zastupnik na tržištu plina
♦Voditelj bilančne skupine
♦Operator tržišta plina



Pravilnik o organizaciji tržišta plina

Bilančna skupina
♦Interesna skupina s jednim ili više sudionika na 

tržištu plina koju oblikuje voditelj bilančne 
skupine i unutar koje se uravnotežuje količina 
plina koja se utiskuje u transportni sustav i 
količina plina koja se preuzima iz transportnog 
sustava 

Voditelj bilančne skupine
♦Dužan je osigurati transport i skladištenje plina 

za potrebe članova bilančne skupine (u ime i za 
račun opskrbljivača rezervira kapacitet 
transportnog sustava i sustava skladišta



Pravilnik o organizaciji tržišta plina

Operator tržišta plina
♦Obračunava i raspodjeljuje troškove energije 

uravnoteženja po voditeljima bilančnih skupina,
♦Sastavlja listu ponuđene energije uravnoteženja,
♦Ugovora korištenje energije uravnoteženja na 

temelju javnog natječaja,
♦Određuje trošak energije uravnoteženja prema 

pravilima korištenja operativnih zaliha,
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