
SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja

OBRAZLOŽENJE

Načelne primjedbe

Jedan energetski subjekt je predložio da se unutar javnog savjetovanja

nedvosmisleno odredi pojam vlasništva/upravljanja izravnim plinovodom.

Tko će biti obveznik daljnjeg održavanja i upravljanja istim jer to nikako ne

može biti operator distribucijskog sustava (ODS) jer je isti odbio pristup

mreži distribucijskog sustava zbog ekonomske neisplativosti i/ili

nedovoljnog interesa

Energetski subjekt je dao i primjedbe i prijedloge koji se odnose na

materiju izvan propisane svrhe Kriterija.

Prijedlog djelomično prihvaćen.

Konačni Kriteriji za izdavanje suglasnosti za  izgradnju i pogon izravnog 

plinovoda u dijelu odgovornosti za pogon, održavanje, te siguran i 

pouzdan rad  izravnog plinovoda obrađeni u člancima 5. i 6.

Prijedlog nije prihvaćen.

Članak 5.

Jedan energetski subjekt je predložio izmjenu teksta na slijedeći način:

Članak 5. stavak (2) – Energetski subjekt ili krajnji kupac iz članka 4. ovih

Kriterija kojemu je izdana suglasnost za gradnju izravnog plinovoda može

svoju građevinu priključiti i na transportni sustav ili mrežu proizvodnih

plinovoda.

Članak 5. stavak (9) – Budući da se u stavku (7) dozvoljava da na izravni

plinovod bude priključen energetski subjekt ili krajnji kupac iz toga slijedi

da bi troškove izgradnje izravnog plinovoda mogao podmiriti energetski

subjekt ili krajnji kupac, a ne samo krajnji kupac kao što je predloženo.

Prijedlog djelomično prihvaćen.

Dopunjen je konačni prijedlog članka 5. stavkom 10. na način da je

definirano da je energetski subjekt ili krajnji kupac iz članka 4. ovih

Kriterija kojemu je izdana suglasnost za izgradnju izravnog plinovoda

odgovoran za pogon, održavanje te siguran i pouzdan rad izravnog

plinovoda.

Članak 6.

Jedan energetski subjekt je predložio izmjenu teksta na slijedeći način:

Članak 6. stavak (1) podstavak -7 – U slučaju da se građevina 

energetskog subjekta ili krajnjeg kupca priključuje i na transportni sustav, 

mišljenje operatora transportnog sustava o zahtjevima energetskog 

subjekta ili krajnjeg kupca vezano za priključenje na transportni sustav, 

tehničku sigurnost zahvata i sigurnost opskrbe plinom.

Članak 6. stavak (1) podstavak -8 – U slučaju prihvaćanja predložene 

izmjene podstavka 7, podstavak 8 se briše jer se tada izravni plinovod ne 

priključuje na transportni sustav.

Prijedlog djelomično prihvaćen.

Dopunjen je konačni prijedlog članka 6. stavka 1. na način da je dodan 

dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 5. ovih Kriterija i to izjava 

energetskog subjekta ili krajnjeg kupca iz članka 4. ovih Kriterija da će 

osigurati pogon, održavanje, te siguran i pouzdan rad izravnog plinovoda.

REZULTATI SAVJETOVANJA

Prijedlog Kriterija za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda

(rasprava provedena od 21. srpnja do 1. kolovozaa 2017. godine)
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