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METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA 

PLINSKI DISTRIBUCIJSKI ILI TRANSPORTNI SUSTAV I ZA 

POVEĆANJE PRIKLJUČNOG KAPACITETA 

- popratni dokument uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
 

 

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. lipnja 2014., Hrvatska energetska regulatorna agencija 

(dalje: HERA) donijela je Metodologiju utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski 

ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (dalje: važeća Metodologija). Važećom 

Metodologijom određuju se: 

– kategorije priključaka na plinski distribucijski ili transportni sustav, 

– grupe složenosti radova, 

– način, elementi i kriteriji za izračun naknade za priključenje na plinski distribucijski ili 

transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (dalje: naknada za priključenje), 

– postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa naknade za 

priključenje,  

– donošenje, objava i primjena naknade za priključenje. 

 

S obzirom na promjenu zakonskog okvira u razdoblju od donošenja važeće Metodologije, odnosno s 

obzirom da je 3. ožujka 2018. stupio na snagu novi Zakon o tržištu plina („Narodne novine“, broj 

18/18) (dalje: Zakon), HERA ima obvezu u roku od tri mjeseca (do 3. lipnja 2018.) od dana stupanja 

na snagu Zakona donijeti novu metodologiju utvrđivanja naknade za priključenje na plinski 

distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta. Stoga se Prijedlog nove 

Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za 

povećanje priključnog kapaciteta (dalje: Prijedlog nove Metodologije) ovim putem upućuje na 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. 

Prijedlog nove Metodologije izrađen je na način da se uzimaju u obzir odredbe zakonskih i 

podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, a posebno navedeni Zakon. Zakonom 

se ne mijenja način određivanja naknade za priključenja. Osim toga, HERA tijekom primjene važeće 

Metodologije nije zabilježila prijedloge za unapređenje, niti je informirana o poteškoćama kod 

primijene Metodologije. HERA jedino bilježi upite vezane za mogućnost da ovlašteni izvođač 

priključka i ovlašteni izvođač plinske instalacije koji je ishodio ovlaštenje kod jednog ODS-a može 

izvoditi radove na koncesijskom području drugog ODS-a bez dodatnog ishođenja ovlaštenja. 
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HERA je uvidom u internetske stranice ODS-a utvrdila da 11 ODS-a nema objavljen popis ovlaštenih 

izvođača priključaka, a 6 ODS-a nema objavljen popis izvođača plinske instalacije. Prema popisima 

ovlaštenih izvođača kućnih priključaka koji su objavljeni na mrežnim stranicama ODS-a, ovlaštenje 

za izvođenje kućnih priključaka na 13 DS ima samo 1 izvođač, od toga u 11 slučajeva je to ODS. Za 

2 DS trenutno nema ovlaštenih izvođača. 

Prema popisima ovlaštenih izvođača plinskih instalacija koji su objavljeni na internetskim stranicama 

ODS-a ovlaštenje za izvođenje plinskih instalacija na 6 DS ima 3 ili manje izvođača, od toga u 1 

slučaju je to samo ODS. Stoga je HERA, u okviru prethodnog savjetovanja o Mrežnim pravilima 

plinskog distribucijskog sustava koje se provodi od 18. do 24. travnja 2018., predložila model 

međusobnog priznavanja ovlaštenja za izvođenje priključaka i plinskih instalacija. Za primjenu novog 

modela nije potrebna izmjena načina određivanja naknade za priključenje te stoga HERA zadržava 

strukturu važeće Metodologije i u Prijedlogu nove Metodologije. 


