
Sudionici rasprave predlažu da za investiciju priključka bude ovlašten isključivo operator distribucijskog sustava (dalje: ODS). Naime, kako 
sudionici ističu, investitor koji gradi priključak mora ishoditi sve suglasnosti na prolaz i pravo građenja/služnosti preko čestica koje nisu 
njegove, uključujući i one koje su u vlasništvu JLS (grad, općine). Za plinski priključak se to, kako ističu, odnosi na svaki iskorak izvan čestice 
u vlasništvu investitora, a za što ODS kao koncesionar ne mora ishoditi suglasnosti. Nadalje napominju, za situaciju kada je investitor 
priključka država ili lokalna uprava, često puta se događa da ne znaju svoju obvezu ishođenja svih suglasnosti i prava građenja/služnosti.
Također ističu kako problem nastaje i u slučajevima kada se izgradnja sufinancira iz raznih EU fondova koji ne prihvaćaju projektiranje i 
izgradnju izvan čestica za koje su odobrena sredstva jer se izgradnja priključka proteže i izvan čestice za koju je ishođena građevinska 
dozvola.
Ukazuju i na situaciju kada je krajnji kupac ujedno i investitor priključka, dužan je sukladno Zakonu o gradnji imenovati nadzornog inženjera 
koji će pratiti cijeli tijek izgradnje, a istovremeno, u skladu sa važećim Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN 155/14, 43/17) 
(dalje: MP) nadzor obavlja i ODS, te smatraju kako je nemoguće da na jednom gradilištu budu dva nadzora za istu vrstu radova.

Sudionici smatraju kako mora biti jednoznačno definiran „investitor“ priključka i da ne postoje iznimke, s obzirom da prema važećim  MP 
proizlazi da nije u svim slučajevima vlasnik objekta ujedno i investitor priključka, a što je opisano u slučaju višestrukog priključka u čl.38 st.4. 
MP. 
Nadalje, smatraju kako gospodarsko upravljanje nije precizno i detaljno definirano, a temeljno je za funkcioniranje priključka kada je investitor 
netko drugi osim ODS-a (npr. u slučaju kada je krajnji kupac ujedno i vlasnik priključka, nije jasno kako je moguće isti staviti izvan funkcije 
isključenjem s javne površine ako je to njegovo vlasništvo – sudionici smatraju kako to pravno nije moguće i da može predstavljati problem).

Sudionici predlažu da se priključak podijeliti na dvije kategorije: jednostavni i složeni, i to:
Jednostavni  – priključak na distribucijsku mrežu koji je jednostavna građevina sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji za koje nije 
potrebno stvaranje tehničkih uvjeta na postojećoj mreži.
Složeni  - svaki priključak na distribucijsku mrežu za koji je potrebno stvaranje tehničkih uvjeta u postojećoj mreži ili priključak koji je 
jednostavna građevina sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji za koji je nužno riješiti imovinskopravne odnose s trećim stranama.

Predlažu propisivanje rokova za izgradnju priključka te da se rok izgradnje priključka prilagodi vrsti i veličini priključka koji se gradi, i to:
- rok izgradnje jednostavnog priključka od npr. 30 dana, 
- rok za složeniji priključak ili priključak koji zahtjeva opremu koja se dugo čeka od npr.180 dana. 

Navedeno obrazlažu kako se za neke priključke veličine G-100 ili veće, isporuka regulacijske i mjerne oprema čeka više od 90 dana, tako da 
smatraju kako nije moguće poštovati propisani rok od 30 dana. Također navode da u slučaju kada se ugovara priključenje po zimi, neke 
priključke nije moguće izvesti dok temperatura okoline ne bude iznad 0 °C, a što može trajati duže od propisanog roka.

Smatraju pravednim da ODS određuje kriterije za ishođenje dozvole za izgradnju plinskog priključka/plinskih instalacija kao sastavnog i 
neodvojivog dijela plinskog distribucijskog sustava. 

Članak 20. U stavku 1. predlažu dodavanje nove alineja koja bi glasila: „trošak sanacije javnoprometne površine“

Predloženo je već obuhvaćeno s: 
– troškom izvođenja građevinskih radova na građenju 
priključka uključujući radove potrebne za povezivanje na 
distribucijski ili transportni sustav
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