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Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog 

Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili 

transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta 

 

OBRAZAC 

SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na 

plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje 

priključnog kapaciteta 

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 

javnosti 

ELEKTROMETAL DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Ferde Rusana 21 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

Srećko Ezgeta dipl.ing. 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

15.000 potrošača plina priključenih na plinski 

distribucijski sustav 

Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s 

nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno 

(upisati + ispred izabrane opcije) 

X 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. 

2. 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  
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Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta 
 

Smatramo da se ovom predloženom Metodologijom  ukida posljednji prihod koji je distributer ostvarivao izvan okvira 

tarifne stavke, što znači da se u potpunosti ukida sudjelovanje  u troškovima izgradnje distributivnog sustava novim 

kupcima kod kojih ispred njihovog objekta postoji izgrađeni ulični vod.  Metodologijom se ukida njihovo sudjelovanje 

u troškovima izgradnje sustava neovisno kada je on fizički izgrađen, te se svi postojeći troškovi izgradnje sustava koji 

se plaćaju kroz amortizaciju ponovo prevaljuju na one iste kupce koji su u prošlosti platili izgradnju te iste mreže 

upravo kroz plaćenu Naknadu za priključenje, te će sada isto plaćati kroz veću cijenu plina, odnosno veću tarifnu 

stavku za distribuciju. 

Na ovaj način postojeći potrošači plina koji su kroz plaćanje naknada sufinancirali  izgradnju distributivnih sustava 

postaju kažnjeni zbog veće tarife, odnosno u konačnosti veće cijene plina koju će plaćati kako bi se novi kupci mogli 

priključivati bez naknade.  

Isto tako primjećujemo da iz istog razloga Metodologija ne razlikuje priključenje potrošača,  kao čin stjecanja prava 

krajnjeg potrošača kroz postavljanje plinomjera i uspostavljanja novog očitačkog mjernog mjesta OMM, već se kao 

priključenje tretira samo  izgradnja priključka kao spojnog cjevovoda između uličnog plinovoda i objekta (neovisno o 

broju OMM koji se na njemu nalaze).  Ova Metodologija za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav  

je u potpunosti u suprotnosti sa Metodologijom za priključenje na elektrodistribucijski sustav kod koje se plaća 

naknada za priključenje za svako OMM i to propisano za minimalno 4,4 kWh instalirane snage koja se mora zakupiti i 

koja iznosi 1.350 Kn/kWh + PDV instalirane snage, za cijelo područje RH, osim Grada Zagreba,  odnosno 1.700 

Kn/kWh + PDV za Grad Zagreb.   

Smatramo da kod već izgrađenih distribucijskih sustava ova Metodologija neće znatnije utjecati na poslovanje 

energetskih subjekata za distribuciju plina jer je broj godišnjih priključenja i onako mali osim što će izazvati 

negodovanje javnosti i postojećih potrošača koji su kroz Naknadu za priključenje sudjelovali u izgradnji 

distribucijskih sustava jer će za daljnje širenje mreže i plinifikaciju do sada neplinificiranih područja  plaćati veću 

cijenu plina. 

Ova Metodologija budući  ide prema poticanju povećanja broja potrošača kroz ukidanje Naknade za priključenje 

prema našem mišljenju prije svega je političko pitanje što se ovakvom regulacijom dobiva, a što se gubi. 

Stoga nećemo davati pojedine primjedbe na članke teksta  osim načelne primjedbe iznesene u ovom poglavlju. 
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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.  

Članak 6.  

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 19.  

Članak 20.  

Članak 21.  

Članak 22.  

Članak 23.  

Članak 24.  

Članak 25.  
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Članak 26.  

Članak 27.  

Članak 28.  

Članak 29.  

Članak 30.  

Članak 31.  

Članak 32.  

Članak 33.  

Članak 34.  

Članak 35.  

PRILOG 1.  

PRILOG 2.  

PRILOG 3.  

 

 


