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REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica Grada Vukovara 14  

10000 Zagreb 
 

 

Zagreb, 7. svibnja 2018. 

 

 

MREŽNA PRAVILA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 

- popratni dokument uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
 

 

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2014. Hrvatska energetska regulatorna agencija 

(dalje: HERA) donijela je Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava. Nadalje, HERA je 

temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 27. travnja 2017. godine donijela izmjene i 

dopune Mrežnih pravila („Narodne novine“, broj 43/17) (dalje: važeća Mrežna pravila). 

Važećim Mrežnim pravilima uređuje se: 

 opis distribucijskog sustava,  

 razvoj, građenje i održavanje distribucijskog sustava,  

 upravljanje i nadzor nad distribucijskim sustavom,  

 povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava,  

 priključenje na distribucijski sustav,  

 prava i dužnosti operatora distribucijskog sustava, korisnika sustava i krajnjeg kupca,  

 ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja distribucijskog sustava,  

 uvjeti ograničenja i obustave isporuke plina,  

 neovlaštena potrošnja plina,  

 naknada štete,  

 objava podataka i razmjena informacija,  

 standardni profili potrošnje i  

 mjerna pravila. 

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 od dana stupanja na snagu Zakona 

(do 3. lipnja 2018.) donijeti nova mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava, pa se Prijedlog 

novih Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (dalje: Prijedlog novih Mrežnih pravila) 

upućuje na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. 

S ciljem aktivnog sudjelovanja dionika energetskog sektora u ranoj fazi formiranja strukture i sadržaja 

novih Mrežnih pravila HERA je provela prethodno savjetovanje od 18. do 24. travnja 2018. godine. 

Sudionici u prethodnom savjetovanju su se očitovali na prijedloge HERA-e, te iznijeli dodatne 

prijedloge za koje smatraju da trebaju biti obuhvaćeni pri donošenju budućeg propisa. 
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Prijedlog novih Mrežnih pravila izrađen je na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i 

podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, kao i obrazloženi prijedlozi rješenja i 

poboljšanja od strane sudionika u prethodnom savjetovanju. 

Dosadašnja primjena važećih Mrežnih pravila ukazala je na određene nedostatke propisanih odredbi, 

odnosnu potrebu za dopunama i izmjenama, tako da pojedine odredbe Prijedloga Mrežnih pravila 

donose unaprjeđenje propisanih procedura. Nomotehnički je dorađen dosadašnji izričaj kako bi 

odredbe bile razumljive, nedvosmislene i jasne operatorima i korisnicima distribucijskog  sustava.  

Prijedlogom novih Mrežnih pravila usklađuje se izričaj sa Zakonom na način da se:  

 izraz energetski sektor zamijeni izrazom energija, 

 izraz internetska stranica zamijeni izrazom mrežna stranica, 

 ukida izraz proizvođač plina. 

Također se usklađuje izričaj sa Zakonom o mjeriteljstvu na način da se:  

 izraz plomba zamijeni izrazom ovjerna oznaka, 

 izraz kontrolno ispitivanje plinomjera zamijeni izrazom izvanredno ispitivanje plinomjera. 

1) OPĆE ODREDBE 

Predlaže se u poglavlju Opće odredbe urediti postojeće odredbe na način da se:  

 propiše obveza primjene novih Mrežnih pravila organizatoru zatvorenog distribucijskog 

sustava i operatoru mjesta za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om, 

 briše izraz gradski plin koji se više ne distribuira na području RH, 

 dopuni definicija naknade za priključenje i povećanje priključnog kapaciteta na način da se 

naknada obračunava i naplaćuje sukladno Metodologiji utvrđivanja naknade za priključenje 

na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta, 

 dopuni definicija investitora priključka s operatorom mjesta za opskrbu UPP-om i/ili SPP-

om, 

 izmjeni definicija priključka tako da se iz definicije briše „obračunsko mjerno mjesto“, 

 izmjeni definicija zaštitnog pojasa tako da se briše dio teksta „koji nije u vlasništvu operatora 

distribucijskog sustava ili na kojem operator distribucijskog sustava nema pravo služnosti 

ili posjeda“ 

2) RAZVOJ, GRAĐENJE I ODRŽAVANJE DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 

Predlaže se u poglavlju Razvoj, građenje i održavanje distribucijskog sustava urediti postojeće 

odredbe tako da se: 

 u odredbama uredi zatvoreni distribucijski sustav i prava i obveze organizatora zatvorenog 

distribucijskog sustava kod: 

 projektiranja, gradnje, rekonstrukcije i održavanja, 

 standardizacije i tipizacije mjerne opreme i drugih karakteristika zatvorenog 

distribucijskog sustava, 

 internih tehničkih akata. 

 

3) UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJSKIM SUSTAVOM 
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Predlaže se u poglavlju Upravljanje distribucijskim sustavom urediti postojeće odredbe na način da 

se: 

 naziv poglavlja uskladi sa Zakonom, 

 operatoru distribucijskog sustava dodijeli pravo provjere usklađenosti projektiranja, gradnje 

i održavanja distribucijskog sustava s internim tehničkim aktima, zato što je Zakonom o 

gradnji propisan stručni nadzor građenja od strane Nadzornog inženjera, 

 organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava i operatoru mjesta za opskrbu UPP-om i/ili 

SPP-om priključenim na distribucijski sustav propiše obveza pravodobnog informiranja 

operatora distribucijskog sustava, a vezano uz okolnosti koje mogu imati utjecaj na 

distribucijski sustav, 

 radi ukidanja metodologije utvrđivanja cijene uravnoteženja plinskog sustava kao jedinična 

cijena plina u izračunu naknade za gubitke plina predlaže prosječna primjenjiva cijena koju 

objavljuje operator tržišta energije na svojoj mrežnoj stranici, 

 u odredbama uredi zatvoreni distribucijski sustav i organizator zatvorenog distribucijskog 

sustava tako da se: 

 propiše dužnost provođenja mjera organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava u 

svrhu sigurnog i pouzdanog rada zatvorenog distribucijskog sustava, 

 definiraju planirani radovi, 

 definiraju postupanja u slučaju kvara ili smetnje, 

 propiše obveza najave planiranih radova, 

 propiše obveza da se kod prekida i ponovne isporuke plina provedu svi potrebni 

postupci, sukladno odredbama posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i 

internih tehničkih akata organizatora zatvorenog distribucijskog sustava kojima se 

sprječava nekontrolirano istjecanje plina, požar, eksplozija ili drugi štetni ili opasni 

događaji, 

 propiše dužnost obavještavanja krajnjih kupaca i korisnika sustava od strane operatora 

distribucijskog sustava u slučaju ograničenja ili prekida isporuke plina na način da se 

obavijest objavljuje na mrežnoj stranici operatora distribucijskog sustava, te u lokalnom 

glasilu i/ili na lokalnom radiju, 

 propiše da iznimno, ako će ograničenje ili prekid isporuke plina imati utjecaj na manje od 

100 krajnjih kupaca, operator distribucijskog sustava može obavijest objaviti na mrežnoj 

stranici operatora distribucijskog sustava i na primjeren način putem pisane obavijesti 

informirati svakog krajnjeg kupca na kojeg će ograničenje ili prekid isporuke plina utjecati 

(npr: objavom na oglasnoj ploči i/ili drugim uočljivim mjestima na lokaciji izvođenja 

radova). 

4) POVEZIVANJE S OSTALIM DIJELOVIMA PLINSKOG SUSTAVA 

Predlaže se u poglavlju Povezivanje s ostalim dijelovima plinskog sustava urediti postojeće odredbe 

tako da se: 

 propiše da operator distribucijskog sustava kod povezivanja distribucijskog sustava s ostalim 

dijelovima plinskog sustava sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama s 

proizvođačem prirodnog plina, organizatorom zatvorenog distribucijskog sustava, 

operatorom sustava skladišta plina i  operatorom mjesta za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om koji 
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su priključeni na distribucijski sustav kojim upravlja, te da se propiše minimalni sadržaj 

ugovora. 

5) DOKUMENTACIJA ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV 

Predlaže se u poglavlju Dokumentacija za priključenje na distribucijski sustav urediti postojeće 

odredbe na način da se: 

 propiše dokumentacija za priključenje na zatvoreni distribucijski sustav, ishođenje 

energetskih uvjeta i energetske suglasnosti, 

 briše „nadležno upravno tijelo“ kao mogući podnositelj zahtjeva za energetske uvjete kako bi 

se izvršilo usklađenje sa zakonima kojim se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, 

 dopuni odredba koja propisuje energetske uvjete i energetsku suglasnost tako da se obvezni 

sadržaj dopuni uputom o pravu na nadoknadu u slučaju pružanja usluge van garantiranog 

standarda kvalitete opskrbe, te da se definira namjena potrošnje kako bi se jednako koristila 

na svim distribucijskim područjima. 

6) IZGRADNJA PRIKLJUČKA I PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV 

Predlaže se u poglavlju Izgradnja priključka i priključenje na distribucijski sustav urediti postojeće 

odredbe tako da se: 

 kod zatvorenog distribucijskog sustava i organizatora zatvorenog distribucijskog sustava 

propiše: 

 sadržaj zahtjeva za priključenje, te da se zahtjev za priključenje podnosi organizatoru 

zatvorenog distribucijskog sustava, 

 da se priključak na zatvoreni distribucijski sustav gradi u skladu s energetskom 

suglasnošću, novim Mrežnim pravilima, ugovorom o priključenju na zatvoreni 

distribucijski sustav, te u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje područje 

prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda, 

 da građenje obavlja organizator zatvorenog distribucijskog sustava, 

 da materijal i oprema moraju udovoljavati propisanim uvjetima i internim tehničkim 

aktima, 

 punjenje priključka plinom i stavljanje priključka u funkciju, 

 način punjenja plinske instalacije. 

 dopuni odredba koja propisuje slučaj privremenog priključenja s pojašnjenjem koji uvjeti 

trebaju biti ispunjeni od strane investitora priključka, te koji je obvezni sadržaj zahtjeva za 

privremeno priključenje, a kako bi se odredba uskladila sa Zakonom o gradnji. 

7) UGOVORNI ODNOSI I OPĆI UVJETI KORIŠTENJA  

DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 

Predlaže se u poglavlju Ugovorni odnosi i opći uvjeti korištenja distribucijskog sustava urediti 

postojećih odredbi na način da se propiše: 

 provjera stanja plinomjera i ovjernih oznaka postavljenih na obračunskom mjernom mjestu 

jednom godišnje, prilikom obveznog godišnjeg očitanja, 

 dužnost operatoru distribucijskog sustava da obavijesti korisnika sustava nakon svaka dva 

uzastopna neuspjela očitanja i rok u kojem je to dužan učiniti, 
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 da operator distribucijskog sustava nema pravo ograničiti ili prekinuti isporuku plina, po 

nalogu korisnika sustava, u petak, subotu ili nedjelju, na dane državnog praznika ili dan prije 

državnog praznika, 

 dužnost korisnika sustava da, po obavijesti operatora distribucijskog sustava o dva uzastopna 

neuspjela očitanja, u roku od tri radna dana od dana primitka obavijesti dostavi operatoru 

distribucijskog sustava suglasnost za nastavak opskrbe plinom ili nalog za obustavu isporuke 

plinom, a ako korisnik sustava u roku tri radna dana ne dostavi nalog za obustavu isporuke 

plinom smatra se da je suglasan s daljnjom isporukom, 

 da se popis obračunskih mjernih mjesta, koji je sastavni dio ugovora o distribuciji. dopuni 

podatkom „datum isteka ugovora o opskrbi plinom“. 

8) MJERNA PRAVILA 

Predlaže se u poglavlju Mjerna pravila urediti postojeće odredbe tako da se: 

 propiše obveza organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava da: 

 provodi mjerenje količine plina na svim izlazima iz zatvorenog distribucijskog 

sustava, u skladu sa novim Mrežnim pravilima, 

 vodi i ažurira evidenciju za svako obračunsko mjerno mjesto, 

 obračunsko mjerno mjesto izvodi i oprema sukladno novim Mrežnim pravilima, 

posebnim zakonima, propisima, normama, pravilima struke i internim tehničkim 

aktima, 

 prati i na svojim mrežnim stranicama objavljuje preslike izvještaja o ispitivanju 

kvalitete plina i pregled parametara za obračun isporučenog plina,  

 raspodjeljuje energiju plina preuzetu na ulazu u zatvoreni distribucijski sustav, 

 propiše utvrđivanje kvalitete plina i objava na mrežnim stranicama operatoru distribucijskog 

sustava koji distribuira ispareni ukapljeni naftni plin ili miješani ukapljeni naftni plin,  

 propiše obveza operatoru distribucijskog sustava provjere i eventualne izmjene tarifnog 

modela, a u skladu s Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, 

 propiše obveza ugradnje opreme za daljinsko očitanje za tarifne modele TM6, TM7, TM8, 

 propiše obveza očitanja za tarifne modele TM6, TM7, TM8 i to u 6 sati svakog dana, 

 za tarifne modele TM1 do TM5 propiše da, ako imaju ugrađen sustav daljinskog očitanja, 

dostavljaju podatke o očitanju u 6 sati svakog dana na zahtjev korisnika, ali samo ako 

ugrađena oprema to omogućava,  

 propiše kada se plinomjer smatra neispravnim, 

 radi usklađenja za Zakonom o mjeriteljstvu propiše tko radi izvanredno ispitivanje, 

 propiše da operator distribucijskog sustava, u slučaju da ne može očitati plinomjer ili u slučaju 

neispravnosti plinomjera, procjenjuje potrošnju tako da koristi potrošnju plina razmjerno 

broju dana od zadnjeg očitanja, pri čemu treba uzeti u obzir prosječnu potrošnju plina na 

obračunskom mjernom mjestu iz odgovarajućeg obračunskog razdoblja u periodu od najviše 

tri godine, kao i odnos ulaznih količina plina u distribucijski sustav u razdoblju za i prema 

kojem se procjenjuje potrošnja, 
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 u slučaju neispravnosti sustava i/ili uređaja za daljinski prijenos podataka koji se koristi za 

očitanje potrošnje plina, zabilježena potrošnja na plinomjeru ili korektoru obujma plina 

smatra mjerodavnim očitanim podatkom, 

 propiše da je operator distribucijskog sustava dužan, ako utvrdi pogrešku u očitanju, korigirati 

podatke najduže do šest mjeseci nakon isteka mjeseca na koji se podaci odnose, te o tome 

obavijesti korisnika sustava. 

9) OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 

Predlaže se u poglavlju Obračun naknade za korištenje distribucijskog sustava urediti postojeće 

odredbi na način da: 

 za korištenje distribucijskog sustava operator distribucijskog sustava ispostavlja jedan račun 

korisniku sustava za sve njegove krajnje kupce, koji su priključeni na njegov distribucijski 

sustav, 

 u slučaju da kupac i novi opskrbljivač dogovore očekivani datum promjene opskrbljivača koji 

nije prvi u mjesecu, račun za fiksnu mjesečnu naknadu, za mjesec kada je izvršena promjena 

opskrbljivača, ispostavlja se novom opskrbljivaču. 

10) POSTUPCI UTVRĐIVANJA I OBRAČUNA NEOVLAŠTENE POTROŠNJE PLINA 

Predlaže se u poglavlju Postupci utvrđivanja i obračuna neovlaštene potrošnje plina urediti 

postojećih odredbi tako da se: 

 dopuni značenje pojma neovlaštena potrošnja plina, 

 definira plinomjer onesposobljen za ispravan rad, te propiše procedura za dokazivanje 

onesposobljenosti plinomjera za ispravan rad i postupak pribavljanja dokaza, 

 u slučaju sumnje u neovlaštenu potrošnju plina putem plinomjera onesposobljenog za 

ispravan rad, ovlasti operator za obustavu isporuke plina ali tek nakon pribavljanja dokaza, 

dok u slučaju neovlaštene potrošnje definirane člankom 74. stavkom 1. (samovoljno 

priključenje na distribucijski sustav, preuzimanje plina mimo obračunskog mjernog mjesta, 

uklanjanja ili oštećivanja ovjerne oznake) operator distribucijskog sustava može odmah 

obustaviti isporuku plina,  

 prilikom obustave isporuke plina radi neovlaštene potrošnje ili prilikom zamjene plinomjera 

na koji se sumnja da je onesposobljen za ispravan rad propiše dužnost operatoru 

distribucijskog sustava da pripremi detaljnu foto-dokumentaciju, 

 jasnije definira način utvrđivanja razdoblja neovlaštene potrošnje u slučaju kada se ne može 

utvrditi početak neovlaštene potrošnje tako da se koristi  razdoblje od zadnje provjere stanja 

plinomjera  i ovjernih oznaka do dana obustave isporuke plina radi neovlaštene potrošnje, 

odnosno do dana zamjene plinomjera radi dokazivanja da je plinomjer onesposobljen za 

ispravan rad. Ako zadnja provjera stanja plinomjera nije provedena dulje od jedne godine za 

razdoblje neovlaštene potrošnje koristi se razdoblje od šest mjeseci, 

 da se propiše da je vlasnik građevine na kojoj je utvrđena neovlaštena potrošnja dužan platiti 

naknadu za neovlaštenu potrošnju plina u slučaju samovoljnog priključenja na distribucijski 

sustav na način, 

 cijenu za izračun naknade za neovlaštenu potrošnju plina utvrđuje kao prosjek dnevnih 

kupovnih marginalnih cijena, zato što je novim Zakonom ukinuta Metodologija utvrđivanja 
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cijene energije uravnoteženja plinskog sustava kojom se utvrđivala cijena za neovlaštenu 

potrošnju, 

 jasnije definira nadležnosti HERA-e u slučaju prigovora na postupanje operatora 

distribucijskog sustava radi neovlaštene potrošnje tako da HERA samo provjerava ispravnost 

izračuna naknade za neovlaštenu potrošnju. 

11) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Prijedlogom novih Mrežnih pravila u prijelaznim i završnim odredbama predlaže se slijedeće: 

 propisati rok od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novih Mrežnih pravila u kojem je 

operator distribucijskog sustava dužan uskladiti interne tehničke akte s odredbama novih 

Mrežnih pravila, 

 propisati rok do 31. prosinca 2018. u kojem je operator distribucijskog sustava dužan s 

operatorima povezanih plinskih sustava sklopiti ugovor o reguliranju međusobnih prava i 

obveza, 

 propisati rok operatoru distribucijskog sustava da prilikom zamjene plinomjera radi isteka 

ovjernog razdoblja ili drugih radova koji zahtijevaju zamjenu plinomjera, a najkasnije do 31. 

prosinca 2023., opremi obračunsko mjerno mjesto iz članka 60. stavka 3. novih Mrežnih 

pravila, 

 propisati rok do 1. travnja 2019. do kojega je operator distribucijskog sustava dužan opremiti 

obračunsko mjerno mjesto iz članka 62. novih Mrežnih pravila (TM6, TM7 i TM8), 

 propisati da se do 1. travnja 2019., odnosno do opremanja obračunskog mjernog mjesta iz 

članka 62. novih Mrežnih pravila obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM6, TM7 i 

TM8 očitavaju kao do sada, odnosno zadnjeg dana u mjesecu ± šest dana, pri čemu je pojedino 

obračunsko mjerno mjesto dužan očitati 30 ± tri dana od dana zadnjeg očitanja tog 

obračunskog mjernog mjesta, te podatke o očitanju dostaviti korisniku sustava do osmog dana 

u narednom mjesecu, 

 propisati da je operator distribucijskog sustava dužan izraditi standardne profile potrošnje iz 

članka 71. stavka 6. novih Mrežnih pravila i zatražiti suglasnost Agencije, 

 propisati da je operator distribucijskog sustava dužan od 1. listopada 2018. izrađivati obračun 

naknade i za to izdati račun u skladu s člankom 73. stavkom 6. novih Mrežnih pravila, 

 propisati da Ugovori o distribuciji plina koji su sklopljeni prije stupanja na snagu novih 

Mrežnih pravila, ostaju na snazi ako nisu u suprotnosti s odredbama novih Mrežnih pravila, 

 propisati da se postupci započeti do dana stupanja na snagu novih Mrežnih pravila nastavljaju 

i dovršavaju prema odredbama važećih Mrežnih pravila, 

 propisati da se nova Mrežna pravila objavljuju u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 

osmog dana od dana objave. 

12) PRILOG 3. – OPĆI UVJETI KORIŠTENJA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 

Prijedlogom novih Mrežnih pravila u Prilogu 3. – Opći uvjeti korištenja distribucijskog sustava 

predložene su slijedeće izmjene radi usklađenja izričaja sa Zakonom o obveznim odnosima i 

unaprjeđenja odredbi na slijedeći način: 

 riječ bankovna zamjenjuje se sa bankarska, 

 iz opisa bankarske garancije se briše bezuvjetna, neopoziva, bez prigovora i na prvi poziv, 
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 propisuje se da je važeće razdoblje bankarske garancije, ako se ugovor o distribuciji plina 

sklapa na neodređeno vrijeme, do isteka 60 dana od isteka prve godine trajanja ugovora o 

distribuciji, 

 da je važeće razdoblje bankarske garancije, za sljedeće razdoblje od jedne godine, do isteka 

60 dana od isteka sljedećeg jednogodišnjeg razdoblja, 

 da se u stavku koji propisuje raskid ugovora o distribuciji plina briše dio teksta „koja 

odgovara vrijednosti 100 posto iznosa procijenjene naknade za korištenje distribucijskog 

sustava za ugovorenu uslugu distribucije plina od nastupa raskida ugovora o distribuciji 

plina do isteka tekuće plinske godine“. 


