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METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA 

PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA 

POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA 

- KONZULTACIJSKI dokument  
uz javnu raspravu od 22. svibnja do 5. lipnja 2014. - 

 

1) UVOD  

HERA je, sukladno odredbama Zakona o energiji („Narodne novine“, broj 120/12 i 14/14), Zakona 

o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12) i Zakona o tržištu plina 

(„Narodne novine“, broj 28/13 i 14/14), dužna donijeti metodologiju utvrđivanja naknade za 

priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (dalje: 

prijedlog Metodologije). 

2) DOSADAŠNJE POSTUPANJE 

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) je započela 2009. godine s izradom 

Pravilnika o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje 

priključnog kapaciteta (dalje: Pravilnik), sukladno odredbama u to vrijeme važećih Zakona o energiji 

i Zakona o tržištu plina. 

Potrebno je istaknuti da je HERA pri izradi Pravilnika u obzir uzela bitne različitosti u pogledu: 

• načina financiranja izgradnje plinskog sustava - gradnja sustava koju su financirale lokalne 

samouprave (kreditnim zaduženjem ili prikupljanjem sredstava od građana) ili operatori 

sustava (iz namjenskih sredstava za izgradnju infrastrukture, iz vlastitih sredstava, kreditnim 

zaduženjima),  

• tehničkog rješenja priključka,  

• uvjeta gradnje priključka u različitim regijama, 
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• sudionika procesa priključivanja i  

• načina naplate troškova priključenja (sve naplaćuje operator sustava; dio naplaćuje operator 

sustava, dio lokalna samouprava; dio naplaćuje operator sustava, dio izvođač priključka).   

Iz navedenog je očigledna teškoća zadatka da se u potpunosti na isti način, po prvi puta, uredi naknada 

za priključenje na cjelokupnom području Republike Hrvatske, a što je dugogodišnji zahtjev svih 

korisnika koji se priključuju na plinski sustav. Također je na zahtjev korisnika, ali i na zahtjev 

operatora sustava, bilo potrebno naknadu za priključenje urediti na način da svaki korisnik plaća 

stvarne troškove koji nastaju priključenjem njegove građevine.  

Pored toga, HERA je značajnu pažnju usmjerila osiguravanju uvjeta koji će operatorima sustava 

omogućiti vođenje plinskog sustava (koji uključuje i plinske priključke) na siguran način, čime se 

postiže sigurno korištenje plina. 

Člankom 29.a Zakona o energiji ("Narodne novine", broj 177/04, 16/07, 152/08 i 127/10) bilo je 

propisano da se metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na mrežu i povećanje priključne 

snage postojećih proizvođača i kupaca te podjela naknade prema koristi koju imaju korisnici propisuje 

pravilnikom kojeg donosi HERA, te da se naknada sastoji od troška za stvaranje tehničkih uvjeta u 

mreži i troška izvedbe priključka na mrežu. Naknada predstavlja udjel kupca u financiranju izgradnje 

priključka i udjel za stvaranje tehničkih uvjeta u mreži. Člankom 29.b istog zakona bilo je propisano 

da Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra, a nakon pribavljenog mišljenja HERA-e, 

propisuje iznos naknade za priključenje na mrežu i povećanje priključne snage. 

Pravilnik je donesen 2011. godine ("Narodne novine", broj 137/11, 12/12 i 15/12), no Odluka o visini 

naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog 

kapaciteta nije donesena s obzirom na očekivane izmjene temeljnih zakonskih propisa u procesu 

usklađivanja s 3. paketom energetskih propisa. Slijedom odredbi zakonskih i podzakonskih propisa, 

prije svega Pravilnika, do donošenja odluke o visini naknade za priključenje primjenjuju se izračuni 

naknade za priključenje važeći na dan 1. studenoga 2009.   

Sukladno odredbama aktualnog Zakona o energiji („Narodne novine“, broj 120/12 i 14/14) HERA je 

dužna donijeti metodologiju utvrđivanja naknade za priključenje na sustav novih i za povećanje 

priključnog kapaciteta postojećih krajnjih kupaca, kao i odluku o visini naknade za priključenje na 

sustav i za povećanje priključnog kapaciteta. Donošenjem navedene metodologije i odluke prestaju 

se koristiti prethodno važeći izračuni naknade za priključenje. 
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Prema odredbama Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 28/13 i 14/14) HERA je dužna 

donijeti metodologiju utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni 

sustav i za povećanje priključnog kapaciteta.  

Osim toga, sukladno odredbama Zakona o energiji („Narodne novine“, broj 120/12 i 14/14), Zakona 

o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12) i Zakona o tržištu plina 

(„Narodne novine“, broj 28/13 i 14/14) HERA je dužna donijeti mrežna pravila plinskog 

distribucijskog sustava, metodologiju utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, 

distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom, te dati suglasnost na mrežna 

pravila transportnog sustava.  

HERA je pri izradi Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, broj 158/13), 

kao i prilikom davanja suglasnosti na Mrežna pravila transportnog sustava (PLINACRO, 12/2013), 

u navedene propise uključila odredbe Pravilnika kojima se uređuje priključenje na sustav, ali koje 

nisu dio same metode izračuna naknade za priključenje. Jednako tako, HERA je Metodologijom 

utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu 

uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, broj 158/13) propisala donošenje odluke o prosječnoj cijeni 

radnog sata koja se primjenjuje i kod izračuna naknade za priključenje u dijelu pripremno-završnih 

radova. Odluku o prosječnoj cijeni radnog sata za regulacijsko razdoblje 2014. – 2016. HERA je 

donijela i objavila na internetskoj stranici u siječnju 2014.    

Konačno, kod izrade prijedloga Metodologije HERA je kao podlogu koristila Pravilnik u dijelu 

metode izračuna naknade za priključenje. Pri tome je naknada za priključenje u dijelu pripremno-

završnih radova, građenja priključka i izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u sustavu djelomično 

promijenjena, dok su u dijelu redovnog stvaranja tehničkih uvjeta u sustavu provedene veće izmjene 

u cilju jednostavnijeg i pravičnijeg izračuna naknade.  

3) TEMELJNE PRETPOSTAVKE METODOLOGIJE 

U prijedlogu Metodologije kategorije priključaka su zadržane iz Pravilnika, tako da su kategorije 

priključaka na distribucijski sustav sljedeće: 

– Kategorija I – priključak građevine s priključnim kapacitetom manjim ili jednakim 100 

kWh/h, 

– Kategorija II – priključak građevine s priključnim kapacitetom većim od 100 kWh/h, a 

manjim ili jednakim 400 kWh/h, 
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– Kategorija III – priključak građevine s priključnim kapacitetom većim od 400 kWh/h, a 

manjim ili jednakim 4.000 kWh/h i 

– Kategorija IV – priključak građevine s priključnim kapacitetom većim od 4.000 kWh/h. 

Kategorije priključaka na transportni sustav su: 

– Kategorija I – priključak građevine s priključnim kapacitetom manjim ili jednakim 

40.000 kWh/h, 

– Kategorija II – priključak građevine s priključnim kapacitetom većim od 40.000 kWh/h, 

a manjim ili jednakim 200.000 kWh/h, 

– Kategorija III – priključak građevine s priključnim kapacitetom većim od 200.000 

kWh/h. 

Pripremno-završni radovi razvrstavaju se kao i u Pravilniku u sljedeće grupe složenosti radova: 

– Grupa 1 – administrativni poslovi, 

– Grupa 2 – povezivanje na distribucijski ili transportni sustav i punjenje priključka 

plinom,  

– Grupa 3 – utvrđivanje da je uspješno izvršeno ispitivanje ispravnosti i nepropusnosti 

priključka, utvrđivanje da je uspješno izvršeno ispitivanje nepropusnosti priključka pod 

plinom, te utvrđivanje da je izvršeno snimanje izvedenog stanja priključka, 

– Grupa 4 – provjera usklađenosti građenja priključka s glavnim projektom. 

Prijedlog metodologije je koncipiran na način da se naknada za priključenje sastoji od sljedećih 

komponenti: 

– troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom ili transportnom 

sustavu i  

– troška izvedbe priključka na distribucijski ili transportni sustav. 

Iznimno, za priključenje na distribucijski sustav kojim upravlja operator distribucijskog sustava za 

kojeg je uspostavljen ili se uspostavlja regulatorni račun sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa 

tarifnih stavki za distribuciju plina (u daljnjem tekstu: operator distribucijskog sustava s regulatornim 

računom), naknada za priključenje sastoji se od: 

– troška za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu ili troška za 

izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu i 

– troška izvedbe priključka na distribucijski sustav. 
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Naknadu za priključenje dužan je platiti investitor priključka. Sukladno odredbama mrežnih pravila1, 

investitor priključka je investitor ili vlasnik građevine koja se priključuje na distribucijski ili 

transportni sustav, uključujući i organizatora zatvorenog distribucijskog sustava. 

Odredbama mrežnih pravila je propisano da je investitor stvaranja tehničkih uvjeta u sustavu operator 

sustava2. Pri tome se izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u sustavu financira iz naknade za 

priključenje, dok se redovno stvaranje tehničkih uvjeta u sustavu financira iz naknade za korištenje 

sustava. Iznimka je redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za koji je 

uspostavljen regulatorni račun koje se financira dijelom iz naknade za korištenje distribucijskog 

sustava, a dijelom iz naknade za priključenje. Na ovaj način se omogućuje smanjenje iznosa tarifnih 

stavki za distribuciju za neplinoficirana ili slabo plinoficirana područja koja karakteriziraju intenzivne 

investicije i istovremeno nizak konzum plina. Istovremeno se za ova područja zadržava postupanje u 

kojem korisnici sustava participiraju u njegovoj izgradnji kroz naknadu za priključenje i naknadu za 

korištenje sustava na sličan način kako su to činili kupci plina na većini ostalih distribucijskih 

područja čija je izgradnja u najvećem dijelu dovršena. Za područja na kojima je izgradnja plinskog 

sustava najvećim dijelom završena, održavanje i razvoj sustava se financira samo kroz naknadu za 

korištenje sustava, što je već uzeto u obzir kod utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za regulacijsko 

razdoblje 2014. – 2016. 

Prijedlog metodologije također omogućava izgradnju plinskog sustava na područjima gdje ne postoji 

ekonomska isplativost financiranja od strane operatora sustava, a kroz izvanredno stvaranje tehničkih 

uvjeta u distribucijskom ili transportnom sustavu. Potrebno je napomenuti da investitor priključka 

koji plati izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u sustavu ne plaća redovno stvaranje tehničkih uvjeta 

u sustavu. 

Naknadom za priključenje s osnove troška pripremno-završnih radova operatoru sustava omogućava 

se  potpuna kontrola svih faza građenja priključka do puštanja plina u priključak čime se osigurava 

sigurnost i pouzdanost distribucijskog i transportnog sustava. Osim toga, operatorima sustava 

osiguravaju se predvidivi prihodi čime se postiže stabilnost njihovog poslovanja. Zbog ovakvog 

karaktera, kao i činjenice da ove radove može obavljati isključivo operator sustava, ovaj dio naknade 

za priključenje u potpunosti je reguliran. Određuje se na osnovu prosječne cijene radnog sata, a ovisi 

o kategoriji priključka i grupi složenosti radova. Utvrđuje se posebno za priključenje na distribucijski 

                                                 
1 ovdje i u ostatku teksta pojmom mrežna pravila obuhvaćaju se Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava i 
Mrežna pravila transportnog sustava 
2 ovdje i u ostatku teksta pojmom operator sustava obuhvaća se operator distribucijskog sustava i operator transportnog 
sustava 
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sustav i priključenje na transportni sustav. S obzirom da je ova komponenta ista za sve operatore 

distribucijskog sustava, korisnicima se omogućava jednostavno praćenje, a operatorima sustava 

jednostavna primjena. 

Građenje priključka obuhvaća sve građevinske, strojarske i druge radove potrebne za izgradnju 

priključka, uključujući radove potrebne za povezivanje na distribucijski ili transportni sustav. Ova 

komponenta naknade za priključenje u potpunosti je tržišna. Navedeno znači da ove radove može 

izvoditi svaka pravna ili fizička osoba ovlaštena od operatora sustava sukladno odredbama mrežnih 

pravila. Uvođenjem konkurencije u građenje priključka korisniku koji se priključuje na sustav 

omogućava se plaćanje najniže cijene priključka koju može postići na tržištu uz uvažavanje 

različitosti svakog priključka (kategorija terena, dužina priključka i sl.). Korisniku se također 

omogućavaju različiti oblici i pogodnosti plaćanja (višeobročno, kartično i sl.) što do sada nije bio 

slučaj na većini područja. Konačno, potiče se poduzetništvo na poslovima građenja plinskih 

priključaka. 

4) REGULACIJSKO RAZDOBLJE  

Metodologijom se predlaže odrediti: 

 regulacijsko razdoblje kao višegodišnje razdoblje za koje se utvrđuje iznos naknade za 

priključenje,  

 trajanje prvog regulacijskog razdoblja koje započinje danom stupanja na snagu Metodologije, a 

završava 31. prosinca 2016.  

 trajanje drugog i narednih regulacijskih razdoblja od pet godina, 

 da HERA-i zahtjev za određivanje, odnosno promjenu naknade za priključenje podnose samo 

operatori distribucijskog sustava za koje je uspostavljen regulatorni račun, i to naknade za 

priključenje isključivo u dijelu redovnog stvaranja uvjeta u sustavu, a s obzirom da HERA 

raspolaže svim podacima potrebnim za samostalno utvrđivanje ostalih komponenti naknade za 

priključenje.  

Sukladno prijedlogu Metodologije, po isteku regulacijskog razdoblja ne provodi se revizija naknade 

za priključenje, a s obzirom da se ista provodi kao dio postupka utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za 

energetske djelatnosti transporta i distribucije plina. Prihod od naknade za priključenje dio je ukupnog 

prihoda operatora sustava. 
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5) UTVRĐIVANJE NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE 

Investitor priključka čija se građevina priključuje na transportni ili distribucijski sustav operatoru 

sustava plaća trošak pripremno-završnih radova i trošak građenja priključka u slučaju da je odabrao 

operatora sustava kao izvođača priključka ili ukoliko se radi o višestrukom priključenju. Višestruko 

priključenje je moguće samo kod priključenja na distribucijski sustav, a definirano je odredbama 

Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava kao izvedba deset i više priključaka istovremeno s 

građenjem ili rekonstrukcijom plinovoda. 

Primjenom prosječnih cijena radnog sata za prvo regulacijsko razdoblje 2014. – 2016. i odredbi 

prijedloga Metodologije, naknada za priključenje u dijelu pripremno završnih radova iznosi: 

Kategorija priključka 
Priključenje na 

distribucijski sustav, Kn 
(PCrs = 98,38 Kn) 

Priključenje na transportni 
sustav, Kn 

(PCrs = 233,39 Kn) 

I 818,52 2.471,60 

II 2.604,61 4.219,69 

III 4.446,78 6.838,33 

IV 7.206,34  

 

U slučaju da se investitor priključka želi priključiti na transportni ili distribucijski sustav, ali za isto 

ne postoje tehnički uvjeti (nije izgrađen plinovod ili drugi dio plinskog sustava), te se stvaranje 

tehničkih uvjeta ne planira u odobrenom planu razvoja sustava, ili je planirano odobrenim planom 

razvoja sustava ali u vremenskom razdoblju koje ne odgovara investitoru priključka, investitor 

priključka može financirati stvaranje tehničkih uvjeta u sustavu što plaća operatoru sustava kroz 

trošak izvanrednog stvaranja uvjeta u sustavu. Sukladno odredbama mrežnih pravila, investitor 

stvaranja tehničkih uvjeta u sustavu je operator sustava, a izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u 

sustavu se financira iz naknade za priključenje. Investitor koji je kroz naknadu za priključenje 

financirao stvaranje uvjeta u sustavu ne stječe pravo raspolaganja izgrađenim dijelom plinskog 

sustava.  

Prije donošenja odluke i sklapanja ugovora između investitora priključka ili grupe investitora 

priključka i operatora sustava, izrađuje se elaborat čiji je sadržaj i način financiranja propisan 

mrežnim pravilima. Pri izradi elaborata koriste se odredbe prijedloga Metodologije u dijelu izračuna 

i raspodjele troška za izvanredno stvaranje uvjeta u sustavu. Operator sustava može o vlastitom trošku 

financirati dio ukupnog priključnog kapaciteta koji nastaje izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta 

ukoliko ocijeni da je ulaganje opravdano. Dio koji je financirao, operator sustava naplaćuje kod 
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obračuna naknade za priključenje s osnove troška za izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u 

distribucijskom ili transportnom sustavu budućim investitorima priključka koji će preuzeti dio 

ukupnog priključnog kapaciteta nastalog izvanrednim stvaranjem tehničkih uvjeta. Operator sustava 

je dužan svake godine popunjavanjem tablice 1. u Prilogu 3. prijedloga Metodologije izvještavati 

HERA-u o pojedinačnim investicijama u izvanredno stvaranje tehničkih uvjeta u sustavu za koje 

trošak nije prenesen na zainteresirane investitore priključka. 

U slučaju priključenja na sustav kojim upravlja operator s regulatornim računom, izvođač priključka 

plaća i naknadu za priključenje u dijelu redovnog stvaranja tehničkih uvjeta u distribucijskom 

sustavu. Regulatorni račun je trenutno uspostavljen za pet od ukupno 36 operatora distribucijskog 

sustava. Trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu utvrđuje se zasebno 

za svakog investitora priključka, prema sljedećoj formuli: 

 

gdje je: 

TSUR
IP   – trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu [Kn], 

PKR
IP   – priključni kapacitet građevine koja se priključuje na distribucijski sustav, utvrđen 

energetskom suglasnošću [kWh/h], 

JTR
Ki  – jedinični trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za 

regulacijsko razdoblje i za pripadajuću kategoriju priključka i [Kn/kWh/h], 

FTR
Ki  –  fiksni trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu za regulacijsko 

razdoblje i za pripadajuću kategoriju priključka i. 

Jedinični i fiksni trošak za redovno stvaranje tehničkih uvjeta se utvrđuje u različitom iznosu za 

svakog operatora distribucijskog sustava s regulatornim računom, a ovisi o sumi planirane 

amortizacije i planiranog prinosa od reguliranih sredstava koji su sastavni dio nerevidiranih prihoda 

utvrđenih za sve godine za koje je uspostavljen regulatorni račun, kao i o planiranom ukupnom 

priključnom kapacitetu svih investitora priključka koje operator distribucijskog sustava planira 

priključiti na distribucijski sustav u razdoblju za koje je tom operatoru distribucijskog sustava 

uspostavljen regulatorni račun. Predlaže se propisati najveći iznos fiksnog troška za redovno stvaranje 

tehničkih uvjeta u distribucijskom sustavu, a sukladno prijedlogu Metodologije isti iznosi 0 Kn za 

kategoriju I, 5.000 Kn za kategoriju II, 25.000 Kn za kategoriju III i 75.000 Kn za kategoriju IV. 
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6) DONOŠENJE, OBJAVA I PRIMJENA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE 

HERA će prosječnu cijenu radnog sata svih pružatelja nestandardnih usluga za svako regulacijsko 

razdoblje objaviti na svojim internetskim stranicama do 1. prosinca godine T-1, a sukladno 

odredbama Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju 

plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom. Odluku o prosječnoj cijeni radnog sata za 

prvo regulacijsko razdoblje 2014. – 2016. HERA je donijela i objavila na internetskoj stranici 17. 

siječnja 2014.  

Operator distribucijskog sustava s regulatornim računom dužan je HERA-i podnijeti zahtjev za 

određivanje, odnosno promjenu naknade za priključenje u dijelu troška za redovno stvaranje tehničkih 

uvjeta u distribucijskom sustavu najkasnije do 1. lipnja u godini T-1. Ostali operatori distribucijskog 

sustava i operator transportnog sustava nisu dužni dostavljati zahtjev. 

Odluku o naknadi za priključenje u dijelu pripremno-završnih radova za sve godine regulacijskog 

razdoblja Agencija će dostaviti operatoru sustava i javno objaviti najkasnije do 15. prosinca godine 

T-1. U istom roku Agencija će dostaviti operatoru sustava s regulatornim računom i javno objaviti 

odluku o jediničnom trošku i fiksnom trošku za redovno stvaranje tehničkih uvjeta u distribucijskom 

sustavu za svaku od kategorija priključaka za sve godine regulacijskog razdoblja. 

Iznimno za prvo regulacijsko razdoblje, operator distribucijskog sustava s regulatornim računom 

dužan je Agenciji podnijeti zahtjev do 1. srpnja 2014., a HERA će odluku donijeti do 1. kolovoza 

2014. 

Operator sustava dužan je na svojoj internetskoj stranici objaviti odluku Agencije. 

 

U Zagrebu, 21. svibnja 2014. 

 


