
1 

Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog 

Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava 

OBRAZAC 

SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja 

plinskog sustava 

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 

javnosti 

EVN Croatia Plin d.o.o. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Zagreb, Josipa Marohnića 1 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

Vlado Mandić 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

Operator distribucijskog sustava u Zadarskoj, Šibensko-

kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji 

 

 

 

 

Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s 

nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno 

(upisati + ispred izabrane opcije) 

 Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti 

 Anonimna objava 

Datum izrade:  

 

 

______________________________________ 

(potpis ovlaštene osobe) 

 

 

 

Napomene: 

1. U nastavku ovog obrasca upisuju se načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta te primjedbe i prijedlozi 

za pojedine članke. Tablice se mogu slobodno proširivati. 

Ukoliko se obrazac primjedbi šalje poštom ili faksom (01/6115-344), obrazac je potrebno potpisati. 

Obrasci se šalju na adresu 

 Hrvatska energetska regulatorna agencija 

 „za savjetovanje“ 

 Ulica grada Vukovara 14 

 10000 Zagreb 

 



2 

Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta 

 

Odredbe Prijedloga nameću dodatne obveze operatorima distribucijskih sustava, a što će prema našem mišljenju istima 

stvoriti dodatne troškove, bez da se time dolazi do značajnog poboljšanja položaja krajnjih kupaca.  

 

Uzimajući u obzir kako je distribucija plina regulirana djelatnost, nametanjem dodatnih obveza operatorima 

distribucijskih sustava, isti se dovode u nepovoljni položaj u odnosu na (i) druge sudionike na tržištu i (ii) konkurentne 

izvore energije.  

 

Iz navedenog razloga, mišljenja smo kako je niz obveza predviđenih Prijedlogom potrebno brisati ili utvrditi na način 

koji bi olakšao poziciju distributera plina, kroz sudjelovanje drugih operatora koji djeluju na tržištu plina u troškovima 

administriranja pojedinim radnjama i obvezama koje su dane u nadležnost operatorima distribucijskih sustava.   
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Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno 

podlogama 

 

Članak 1  

Članak 2  

Članak 3  

Članak 4  

Članak 5 Člankom 5. stavkom 2. prijedloga, operatorima distribucijskih sustava nametnuta je obveza objaviti 

na svojim Internet stranicama: 

a) zemljopisnu mapu distribucijskih područja na kojima isti obavljaju djelatnost distribucije 

plina, s prikazom osnovnih objekata distribucijskog sustava, i 

b) popis gradova i općina u kojima obavljaju djelatnost distribucije plina.  

Nametanje takovih obveza u odnosu na operatore distribucijskih sustava predstavlja pretjeranu 

administraciju te može rezultirati operativnim problemima za one operatore distribucijskih sustava 

koji su uključeni u izgradnju green field sustava.   

Naime, predložena odredba ne predviđa vremensko razdoblje u kojem je zemljopisnu mapu potrebno 

ažurirati. Uzimajući u obzir kako se tijekom izgradnje sustava situacija mijenja na dnevnoj razini s 

napretkom građevinskih radova, predmetna činjenica mogla bi rezultirati s obvezom operatora 

distribucijskih sustava da izmjene zemljopisnih mapa vrše praktički na dnevnoj osnovi (a kako bi se 

u istima odrazio napredak građevinskih radova).  

Slijedom navedenog, mišljenja smo kako bi Mrežna pravila trebala predviđati iznimku od obveze 

objave zemljopisnih mapa distribucijskih područja za one operatore distribucijskih sustava na 

područjima gdje do tog trenutka nisu postojali distribucijski sustavi (i to barem do trenutka završetka 

izgradnje distribucijskog sustava).  

Ukoliko se predmetni prijedlog ne bi prihvatio, bit će potrebno barem izmijeniti predloženu odredbu 

na način da se ugovori rok unutar kojeg zemljopisne mape moraju biti ažurirane – a taj rok ne smije 

biti kraći od 1 godine. U tom slučaju, ažuriranje zemljopisnih mapa bi valjalo provesti istovremeno s 

pripremom godišnjih izvještaja iz članka 6. stavka 3. Prijedloga.  

Članak 6 Članak 6. stavak 1. propisuje kako se razvoj distribucijskog sustava provodi sukladno odredbama 

odobrenog plana razvoja distribucijskog sustava – a sukladno odobrenom planu razvoja 

distribucijskog sustava – na način kako je to propisano odredbama Zakona o tržištu plina (NN br. 

28/13).  

Međutim, prema odredbama Zakona o tržištu plina, plan razvoja distribucijskog sustava se ne 

odobrava izravno, već neizravno (ukoliko je uopće moguće tvrditi da se isti odobrava) kroz postupak 

odobravanja zahtjeva za određivanjem tarife (tj. uz zahtjev za odobrenjem tarife potrebno je priložiti 

plan razvoja distribucijskog sustava).  

Slijedom navedenog, bit će potrebno izmijeniti odgovarajuće odredbe na način da iste odražavaju 

činjenicu da HERA ne odobrava plan razvoja distribucijskog sustava, već zahtjev za odobrenjem 

tarife.  

Članak 6. stavak 2. propisuje kako podaci iz plana razvoja moraju biti objavljeni u pisanom ili 

elektroničkom obliku.  

Mišljenja smo kako ne postoje pravno valjani razlozi koji bi opravdavali nametanje obveze objave 

podataka iz plana razvoja operatorima distribucijskog sustava. Prije svega, potrebno je istaknuti kako 

bi se objavom predmetnih podataka, operatori distribucijskih sustava stavili u nepovoljan položaj u 

odnosu na operatore konkurentnih izvora energije koji nisu u obvezi objaviti takove podatke. 

Uzimajući u obzir kako to ne bi bilo u skladu s prirodom gospodarskih djelatnosti operatora 

distribucijskih sustava, isti zasigurno neće predmetne podatke držati tajnima budući da ne bi bilo u 

interesu operatora distribucijskih sustava zatajiti predmetne podatke potencijalnim kupcima – iz 

navedenog razloga ne postoji niti potreba da se predmetna obveza nameće operatorima 

distribucijskih sustava. Međutim, ukoliko bi predmetni podaci doista bili objavljeni, isto bi imalo 

negativne posljedice na sposobnost operatora distribucijskih sustava da se natječu s drugim izvorima 

energije, a što je već i samo po sebi iznimno teško ukoliko se u obzir uzmu trenutne činjenice 

uzimajući u obzir da je riječ o u značajnoj mjeri reguliranom tržištu.   
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Članak 7  

Članak 8  

Članak 9  

Članak 10  

Članak 11  

Članak 12  

Članak 13  

Članak 14  

Članak 15  

Članak 16  

Članak 17  

Članak 18 Članak 18. propisuje radnje koje je operator distribucijskog sustava u obvezi poduzeti u slučaju 

obustave ili prekida opskrbe plinom uslijed planiranih radova, te postavlja dodatne obveze u odnosu 

na operatore distribucijskih sustava u usporedbi s člankom 21. trenutno važećih Mrežnih pravila 

plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/2009) (a koji trenutno uređuju predmetnu tematiku).  

S našeg stajališta, operatori plinskog distribucijskog sustava na obalnom području mogli bi se suočiti 

s teškoćama u pogledu šestosatnog ograničenja u odnosu na zaštićene kupce u razdoblju od 1 

listopada do 31. ožujka. Naime, uslijed zakonom propisanih ograničenja koja onemogućuju 

izvođenje građevinskih radova u obalnom području za vrijeme turističke sezone, operatori 

distribucijskih sustava u obalnom području bili bi stavljeni u nejednak položaj, uzimajući u obzir 

kako jedino razdoblje u kojem isti praktički mogu obavljati građevinske radove bez značajnih 

ograničenja, jest upravo zimsko razdoblje.  

Iz navedenog razloga, navedenu odredbu bi valjalo izmijeniti na način da bi umjesto šestosatnog 

ograničenja, operatori plinskih distribucijskih sustava bili u obvezi uspostaviti opskrbu u najkraćem 

mogućem vremenskom razdoblju.  

Članak 19  

Članak 20  

Članak 21  

Članak 22  

Članak 23  

Članak 24  

Članak 25  

Članak 26 U članku 26. stavku 5. umjesto navođenja pojma „tarifna grupa“, valja navesti pojam „tarifni 

model“. 

Članak 27  
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Članak 28  

Članak 29 Predloženi članak 29. propisuje kako je potrebno izvršiti pregled tehničke dokumentacije u pogledu 

njene usklađenosti s energetskim uvjetima, za sve građevine za koje je potrebno ishoditi građevinsku 

dozvolu, a za što je nadležno Ministarstvo. Budući da se obveza pregleda tehničke dokumentacije 

prema predmetnoj odredbi odnosi samo na građevine pod režimom građevinske dozvole, znači li to 

isto tako da za ostale vrste građevina za koje nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu (već 

rješenje o uvjetima građenja, potvrdu glavnog projekta i sl.) nije potrebno izdati uvjerenje o 

usklađenosti? 

Članak 30  

Članak 31  

Članak 32  

Članak 33  

Članak 34 Članak 34. uvodi mogućnost podnošenja prigovora HERA-i protiv rješenja kojim je odbijeno 

izdavanje energetskih uvjeta, za pojedine kategorije osoba.  

Mišljenja smo kako ne postoji pravno opravdani razlog da bi se propisalo posebno pravo podnošenja 

prigovora protiv rješenja kojim je odbijeno izdavanje energetske suglasnosti, posebno za pojedinu 

kategoriju osoba.  

Naime, uzimajući u obzir kako naprijed navedene kategorije osoba moraju podnijeti zahtjev za 

izdavanje energetskih uvjeta te protiv takve odluke imaju mogućnost podnošenja prigovora HERA-i, 

nije posve jasno zbog čega bi se istima priznalo posebno pravo na podnošenje prigovora i protiv 

odluke koja se odnosi na energetsku suglasnost.  

Uzimajući u obzir kako bi ovakvo rješenje moglo rezultirati nastankom dodatnih troškova za 

operatore plinskih distribucijskih sustava te bi ovlastilo podnositelje da zloupotrebljavaju svoje 

pravo na podnošenje prigovora, predlažemo izvršiti brisanje članka 34. iz konačnog nacrta Mrežnih 

pravila.  

Članak 35  

Članak 36  

Članak 37  

Članak 38  

Članak 39  

Članak 40  

Članak 41  

Članak 42  
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Članak 43 Članak 43. Prijedloga propisuje kako je nakon izgradnje priključka, investitor u obvezi predati 

priključak na gospodarsko upravljanje operatoru distribucijskog sustava. Ovo rješenje razlikuje se u 

odnosu na odredbu članka 26. trenutno važećeg Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski 

distribucijski sustav i transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (NN br. 137/11, 12/12, 

15/12), a sukladno kojoj je priključak moguće predati i u vlasništvo operatora distribucijskog 

sustava. S tim u vezi potrebno je uputiti na definiciju pojma „priključak“ u članku 4. stavku 1. točki 

29. Prijedloga. Prema predmetnoj definiciji, priključak je dio distribucijskog sustava. Uzimajući u 

obzir kako je distribucijski sustav u vlasništvu operatora distribucijskog sustava, isto ima za 

posljedicu da bi i priključak trebao biti podložan istom pravnom režimu – to znači kako bi isti 

također trebao biti vlasništvo operatora distribucijskog sustava. Iz navedenog razloga, mišljenja smo 

kako bi članak 43. Prijedloga trebao glasiti na jednak način kako što glasi članak 26. trenutno 

važećeg Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski sustav i transportni sustav i za 

povećanje priključnog kapaciteta (NN br. 137/11, 12/12, 15/12), a sukladno kojem je priključak 

moguće predati u vlasništvo operatora distribucijskog sustava.  

Članak 44  

Članak 45  

Članak 46  

Članak 47  

Članak 48 U članku 48. stavku 1. točki 10. Prijedloga, nedostaje upućivanje na ispravan članak Prijedloga (tj. 

potrebno je uvrstiti broj članka na koji predmetna odredba upućuje – a trebala bi biti riječ o članku 

73. Prijedloga). 

Članak 49 Članak 49. nameće obvezu operatoru distribucijskog sustava ovlastiti druge pravne ili fizičke osobe 

na izvedbu priključaka na distribucijski sustav.  

Prema navedenoj odredbi, svaki operator distribucijskog sustava je obvezan: 

a) javno objaviti u elektroničkom ili pisanom obliku sve uvjete tehničke, stručne i financijske 

kvalificiranosti kojima ovlašteni izvođači moraju udovoljiti, 

b) izdati ovlaštenja svim izvođačima koji udovoljavaju predmetnim uvjetima, 

c) objaviti u elektroničkom ili pisanom obliku popis svih ovlaštenih izvođača koji sadrži 

podatke iz članka 49. stavka 5. Prijedloga Mrežnih pravila.  

Uzimajući u obzir kako odredba propisuje oblik javne objave, ali ne i vrstu medija u kojem bi valjalo 

objaviti uvjete i popis ovlaštenih izvođača (dnevne novine, Narodne novine, Internet stranica 

operatora distribucijskog sustava, i sl.), predlažemo izmijeniti predmetnu odredbu na način da ista 

propiše vrstu medija u kojem je potrebno objaviti uvjete i popis.  

Članak 50  

Članak 51 Pod članom 51. stavkom 1. točkom j) Prijedloga, operator distribucijskog sustava je obvezan 

obustaviti ili ograničiti isporuku plina na zahtjev operatora transportnog sustava.  

Operator transportnog sustava nije u kontaktu s krajnjim kupcem pa stoga ne smije niti biti ovlašten 

naložiti obustavu ili ograničenje isporuke plina krajnjim kupcima. Stoga, predlažemo izvršiti brisanje 

predmetne odredbe iz Prijedloga.  

Članak 52  

Članak 53  

Članak 54 Sukladno članku 54. Prijedloga, operatori distribucijskog sustava su obvezni objaviti predložak 

ugovora o priključenju u pisanom ili elektroničkom obliku. Uzimajući u obzir kako odredba 

propisuje oblik javne objave, ali ne i vrstu medija u kojem bi valjalo objaviti predložak ugovora 

(dnevne novine, Narodne novine, Internet stranica operatora distribucijskog sustava, i sl.), 

predlažemo izmijeniti predmetnu odredbu na način da ista propiše vrstu medija u kojem je potrebno 

objaviti predložak ugovora. 
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Članak 55 Člankom 55. Prijedloga, operatori distribucijskog sustava su obvezni ugovoru o distribuciji priložiti 

popis obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca (umjesto popisa krajnjih kupaca prema trenutno 

važećim propisima). 

Mišljenja smo kako ne postoji opravdanje za promjenu trenutno važećeg sustava prema kojem su 

operatori distribucijskih sustava obvezni sastaviti popis krajnjih kupaca koji sadrži većinu podataka 

koje bi trebao sadržavati popis obračunskih mjernih mjesta. Uzimajući u obzir kako novi prijedlog 

ne donosi nikakovu dodatnu zaštitu korisnicima sustava ili krajnjim kupcima, ne postoji pravno 

utemeljeni razlog za promjenu postojećeg sustava, a koji će samo stvoriti dodatne troškove 

operatorima distribucijskog sustava. Iz navedenog razloga predlažemo zadržati trenutni sustav 

temeljem kojeg operatori distribucijskog sustava trebaju sastaviti popis krajnjih kupaca priključenih 

na njihov distribucijski sustav.  

Uzimajući u obzir kako odredba propisuje oblik javne objave, ali ne i vrstu medija u kojem bi valjalo 

objaviti predložak ugovora (dnevne novine, Narodne novine, Internet stranica operatora 

distribucijskog sustava, i sl.), predlažemo izmijeniti predmetnu odredbu na način da ista propiše 

vrstu medija u kojem je potrebno objaviti predložak ugovora. 

Članak 56  

Članak 57 Prema našem razumijevanju članka 57. stavka 5. Prijedloga na svakom obračunskom mjernom 

mjestu potrebno je mjeriti temperaturu, tlak i protok u radnim uvjetima. Navedena činjenica će 

stvoriti dodatne troškove za operatore distribucijskog sustava, bez da postoji stvarna potreba ili 

opravdanje za predmetne troškove. Iz navedenog razloga, predlažemo predmetnu odredbu uskladiti s 

člankom 61. Prijedloga.   

Članak 58 Članak 58. Prijedloga propisuje oblik javne objave, ali ne i vrstu medija u kojem bi valjalo objaviti 

polugodišnji izvještaj o kvaliteti plina (dnevne novine, Narodne novine, Internet stranica operatora 

distribucijskog sustava, i sl.). Stoga, predlažemo izmijeniti predmetnu odredbu na način da ista 

propiše vrstu medija u kojem je potrebno objaviti izvještaj. 

Članak 59  

Članak 60 U vezi sa sadržajem članka 60. Prijedloga, u dijelu u kojem predmetna odredba nameće obvezu 

operatoru distribucijskog sustava izraditi opis obračunskih mjernih mjesta, upućujemo na naš 

komentar koji se odnosi na članak 55. Prijedloga. 

Članak 61  

Članak 62  

Članak 63  

Članak 64  

Članak 65  

Članak 66  

Članak 67  

Članak 68 Sukladno članku 68. Prijedloga, operatori distribucijskog sustava su odgovorni za slučaj da plin ne 

odgovara propisanoj kvaliteti. Međutim, nije razvidno iz kojeg razloga bi operatori distribucijskog 

sustava bili odgovorni za kvalitetu plina kada na istu utječu isključivo proizvođač, operator skladišta 

plina i operator transportnog sustava. Pripisivanjem odgovornosti za kvalitetu plina operatorima 

distribucijskog sustava, isti bi se i u ovom slučaju stavili u nepovoljni položaj u usporedbi s drugim 

sudionicima na tržištu. Stoga, predlažemo izmijeniti članak 68. Prijedloga na način da se operatore 

distribucijskih sustava može teretiti za nekvalitetu plina samo ukoliko su isti prouzročili.  

Članak 69  

Članak 70  
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Članak 71  

Članak 72 Članak 72. sadrži pogrešne oznake stavaka: stavak 4. se navodi dva puta, stavak 7. i 8. bi trebali 

glasiti 6. i 7. Upućivanje u stavku 3. bi se trebalo odnosi na stavak 2. (umjesto na stavak 3.).  

U vezi s člankom 72. stavkom 3. valja istaknuti kako bi se obavještavanje operatora transportnog 

sustava trebalo naplaćivati.  

Dnevno obavještavanje o obračunskim mjernim mjestima tarifnih modela TM9, TM10, TM11 i 

TM12 nije potrebno uzimajući u obzir da opskrbljivači ne izdaju dnevne račune. S tim u vezi 

mišljenja smo kako bi se očitanja trebala podnositi dva puta mjesečno, i to svakih 15 dana.   

Članak 73 Članak 73. propisuje obveze operatora distribucijskih sudstava detaljnom razradom članka 44. točke 

19. Zakona o tržištu plina (NN br. 28/13) sukladno kojem su operatori distribucijskih sustava 

obvezni izrađivati standardne profile potrošnje krajnjih kupaca koji pripadaju karakterističnoj grupi. 

Kako bi se ispunila predmetna obveza, operatori distribucijskog sustava su obvezni opremiti 

određeni broj mjernih mjesta naprednom mjernom opremom s mogućnošću daljinskog očitanja te 

utvrditi sustav prikupljanja podataka o očitanjima, sukladno Prilogu 4 Prijedloga Mrežnih pravila.   

Potrebno je istaknuti kako su temeljem predmetne odredbe operatorima distribucijskog sustava 

nametnute značajne financijske obveze, bez postojanja stvarnog opravdanja za snošenje predmetnih 

troškova. Naime, standardni profili potrošnje će se pretežito koristiti od strane opskrbljivača, koji s 

druge strane, uopće ne sudjeluju u troškovima ugradnje posebne opreme. Iz navedenog razloga, 

mišljenja smo kako bi predmetnu odredbu valjalo brisati ili bi istom valjalo propisati sudjelovanje 

opskrbljivača u troškovima ugradnje mjerne opreme.  

Članak 74  

Članak 75  

Članak 76  

Članak 77  

Članak 78 Formula za izračun iznosa naknade za neovlaštenu potrošnju plina ne sadrži naknadu za distribuciju. 

Stoga, mišljenja smo kako bi članak 78. stavak 1. Prijedloga trebao biti izmijenjen na način da 

uključuje naknadu za distribuciju u formuli te bi iznos naknade za neovlaštenu potrošnju trebao biti 

barem 20% viši od iznosa standardne ukupne cijene (a koja uključuje naknadu za transport, 

distribuciju i opskrbu). U suprotnom, trenutni prijedlog odredbe bi se mogao protumačiti kao 

svojevrsni poticaj krajnjim kupcima da vrše neovlaštenu potrošnju plina.   

Članak 79   

Članak 80  

Članak 81  

Članak 82  

Članak 83  

Članak 84  

Članak 85  

Prilog 1 Formula za izračun faktora korekcije prema temperaturi sadrži neprikladne iznose u dijelu u kojem 

se isti odnose na stavku Tr (15K). Iz navedenog razloga, predlažemo izvršiti ponovnu provjeru jesu li 

iznosi valjano utvrđeni.   
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Prilog 2 U odnosu na Prijedlog Općih uvjeta korištenja distribucijskog sustava predlažemo izmjenu slijedećih 

odredbi: 

- Članak 6. stavak 2. koji propisuje da je korisnik sustava obvezan dostaviti sredstvo 

osiguranja plaćanja u vidu bankarske garancije na iznos od 10% procijenjene naknade za 

distribuciju – mišljenja smo kako je predmetni iznos određen prenisko, ukoliko se isti 

usporedi s potencijalnim rizicima u slučaju da korisnik ne ispuni svoje obveze iz ugovora o 

distribuciji. U tom smislu predlažemo povećati iznos bankarske garancije na najmanje 20% 

procijenjenog iznosa distribucijske naknade za cjelokupno trajanje ugovora o distribuciji. 

- Članak 8. stavak 2. koji propisuje iznos ugovorne kazne za kršenje obveza korisnika sustava 

u dostavi sredstava osiguranja plaćanja u visini od 1% ukupnog procijenjenog iznosa 

naknade za korištenje distribucijskog sustava za cjelokupnog trajanja ugovora - mišljenja 

smo kako je predmetni iznos određen prenisko, čime se korisnici sustava ne potiču na 

izvršavanje obveza u ugovorenim rokovima. S tim u vezi, mišljenja smo kako bi iznos 

ugovorne kazne trebalo povisiti na najmanje 5% ukupnog procijenjenog iznosa naknade za 

korištenje distribucijskog sustava za cjelokupnog trajanja ugovora. 

- Članak 12. trebao bi utvrditi rok dospjelosti zahtjeva za naknadom štete u trajanju od 8 dana 

(umjesto predloženih 15 dana).   

 


