
Članak 2.

Sudionik rasprave smatra da je potrebno dodati i: „treće osobe koje izvode radove u
zaštitnom pojasu“ jer se njihove dužnosti navode u članku.10.stavku.1.

Prihvaćeno
Nadopunjuje se članak 2. na način da se doda „treće osobe koje izvode
radove u zaštitnom pojasu“ jer se njihove dužnosti navode u članku.10.
stavku.1.

Članak 8.

Sudionik rasprave predlaže da se doda novi stavak koji bi glasio:
„(2) Investitor i/ili vlasnik redukcijske odnosno mjerno redukcijske stanice obvezan je
istu dovesti u tehnički ispravno stanje i predati na gospodarsko upravljanje operatoru
distribucijskog sustava radi održavanja i osiguranja pravilnog, sigurnog i pouzdanog
rada objekta kao dio distribucijskog sustava“

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlog zahtjeva dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja.

Članak 
11.

Sudionik rasprave predlaže da se doda na kraju stavka 1.: „nakon što Operator
transportnog sustava na dnevnoj bazi a prije same isporuke plina vrši kontrolu kvalitete
plina i o istoj obavještava Operatora distribucijskog sustava“

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlog zahtjeva dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja.

Članak 
12.

Sudionik rasprave predlaže da se u stavaku 4. definira pojam „operator povezanog
sustava“ koji nije definiran niti u jednom zakonskom i podzakonskom propisu koji se
odnosi na energetske djelatnosti.

Nije prihvaćeno

Članak 
14.

Sudionik rasprave predlaže da se promjene riječi:
- u stavku 1. predlaže se iza riječi: „krajnjim kupcima“ dodati riječi: „kupcima, kupcima iz
kategorije kućanstvo i kupcima koji nisu kućanstvo“;
- u stavku 3. točki 5. predlaže se riječ: „i“ zamijeniti sa zarezom, a iza riječi „službama i“
dodati riječi: 
„krajnjim kupcima i“.

Nije prihvaćeno

Članak 
15.

Sudionik rasprave predlaže promjenu riječi u stavku 1. točki 2. na način da se riječi: „u
vlasništvu“ zamijeniti riječima „koji su ustupljeni na gospodarsko upravljanje,“.

Prihvaćeno
Dopunjuje se članak 15. stavak 1. točka 2. na način da se riječi: „u
vlasništvu“ zamijenjuju riječima „koji su ustupljeni na gospodarsko
upravljanje,“.

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlog zahtjeva dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja.

Članak 
13.

PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 
NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja

OBRAZLOŽENJE

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava 

(javno savjetovanje provedeno 8. do 22. svibnja 2018. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI

Sudionik rasprave smatra kako su u prijedlogu Mrežnih pravila plinskog distribucijskog
sustava (dalje: Mrežna pravila) određene odredbe vezane za korespondenciju
opskrbljivača i operatora distribucijskoga sustava u slučaju nemogućnosti očitanja
plinomjera dva puta uzastopno, a vezano za pravo ODS-a za ograničenje ili obustavu
plina krajnjem kupcu neusklađene. Isto tako smatra da je potrebno pojasniti
problematiku situacije ukoliko se plinomjer nalazi na javnoj površini, do kojeg ima
pristup svaka osoba, te što poduzeti u takvom slučaju s obzirom da se krajnji kupci
opravdavaju da je oštećenje mogla napraviti neka treća osoba, jednako tako smatra da
da bi se vlasništvo priključka trebalo vratiti distributeru jer smatra da je pravno upitno
isključenje potrošača s javne površine. Također sudionik smatra da je potrebno
definirati da investitor priključka bude operator distribucijskog sustava čime će se će se
potaknuti veći broj krajnjih kupaca da se priključe na distribucijski sustav.
Zatim sudionik rasprave smatra da je potrebno detaljnije propisati situaciju u slučaju da
je došlo do otuđenja plinomjera, a povijesna potrošnja i sve druge okolnosti upućuju na
to da postoji opravdana sumnja da je krajnji kupac neovlašteno trošio plin. Također
smatra da, prema odredbama Mrežnih pravila neovlaštena potrošnja nije u duhu zaštite 
operatora distribucijskog sustava, zatim smatra da je potrebno pojasniti faktore
korekcije primjene faktora korekcije prema temperaturi i da u slučaju isteka ugovora
obavezno predvidjeti da se isti isključuje izričito po nalogu Opskrbljivača. Jednako tako
sudionik smatra da u mrežnim pravilima nije definiran rok u kojem je operator
distribucijskog sustava dužan postupiti po nalogu opskrbljivača kod ponovnog
uključenja krajnjeg kupca.

Sudionik rasprave smatra da nadležnosti i obveze HERA-e kod nadzora primjene
članaka vezanih za očitanje plinomjera i/ili druge mjerne opreme i dostava podataka
korisniku sustava potpuno je nejasno što taj nadzor uključuje i kako se provodi. 

Sudionik rasprave smatra da bi se priključci trebali podijeliti na jednostavne (svi
priključci do G65) i složene (G100 i veći), zatim definirati mogućnost da operator
distribucijskoga sustava fakturira krajnjem kupcu fiksnu mjesečnu naknadu u
slučajevima kada ne može izvršiti demontažu mjerne opreme, a Opskrbljivač je s
kupcem raskinuo Ugovor o opskrbi. Isto tako, sudionik rasprave smatra da je potrebno
omogućiti operatoru distribucijskog sustava fakturiranja usluge izlaska u slučajevima
lažne dojave, kao i definirati, postupke u kojima operator distribucijskog sustava nije u
mogućnosti obustaviti opskrbu plina prema krajnjem kupcu i preciznije pojam Čuvanja
mjerne opreme, jer nije jasno u kojim se slučajevima usluga može naplatiti, te prilikom
ponovne montaže mjerne opreme odrediti da li se mora vratiti oprema s istim serijskim
brojem ili samo istog tipa mjerila. Zatim je potrebno dopuniti Mrežna pravila pojmom
kategorija kućanstva- „kućanstvo/ne kućanstvo“ jer nije nigdje definirano.

Sudionici rasprave smatraju da minimalno na obračunskim mjernim mjestima tarifnog
modela TM5-TM12 uz plinomjer mora biti ugrađena i oprema za daljinski prijenos
podataka o satnoj potrošnji plina, kako bi alokacije izmjerenih količina plina na izlazima
iz transportnog sustava bile što bliže stvarnim podacima.

Načelne 
primjedbe

Djelomično prihvaćeno
Pojašnjena  korespodencija između opskrbljivača i operatora 
distribucijskog sustava  i postupanje u slučaju nemogućnosti očitanja 
plinomjera. 
Prijedlog kojim bi operator distribucijskoga sustava bio i vlasnik 
priključka nije prihvaćen.

Djelomično prihvaćeno
Prijedlog vezan za podjelu priključaka, za definiranje mogućnosti 
fakturiranja rajnjem kupcu fiksnu mjesečnu naknadu u slučajevima kada 
ne može izvršiti demontažu mjerne opreme, mogućnost fakturiranja 
uluge izlaska u slučajevima lažne dojave, izmjenu članka 4. povratak 
vlasništva distributeru i postupak u kojima distributer nije u mogućnosti 
obustaviti isporuku plina nisu prihvaćeni.
Prijedlog vezan za čuvanje mjerne opreme, podnošenja zahtjeva i 
drugih dokumenata u elektronskom obliku i u slučaju isteka ugovora se 
prihvaćaju.

Nije prihvaćeno
Spuštanje praga na TM5  radi većeg broja OMM-a koji bi bili obuhvaćeni 
ovom mjerom trenutno nije realno, također i opremanje svih kupaca koji 
nisu u kategoriji kućanstvo.

Sudionik rasprave predlažu da se stvarni gubici ne obračunavaju jednako za svaki
mjesec u godini, već sukladno potrošnji po mjesecima, kao i da se obračun gubitaka
obračunava po cijeni po kojoj opskrbljivač kupuje plin za javnu uslugu.
Isto tako predlažu se promjene riječi:
- u stavku 3. na način da se riječ „1.kolovoz“ zamijeni s riječima „1.listopad“, ;
- u stavku 5. predlaže se u trećem redu iza riječi: „o“ dodati riječ: „privremeno“, dok iza
riječi: „stavka 3. ovog članka“ dodati riječi: „a najkasnije do 01. listopada podatak o
konačno utvrđenim gubicima iz stavka 3. ovog članka.“;
- u stavku 6. predlaže se iza riječi: „sustava“ dodati riječi: „te se utvrđuju u postotnom
iznosu za naredno razdoblje obračuna gubitaka“;
- u stavku 11. predlaže se riječi: „iznosu 1/12 procijenjenih godišnjih gubitaka plina“
zamijeniti s riječi „postotnom iznosu gubitaka ukupnih količina plina preuzetih u
prethodnom mjesecu u plinski distribucijski sustav.“
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PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 
NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja

OBRAZLOŽENJE

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava 

(javno savjetovanje provedeno 8. do 22. svibnja 2018. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI

Članak 
21.

Sudionik rasprave pita što je sa operatorom transportnog sustava u stavku 2.? Propisano mrežnim pravilima transportnog sustava.

Članak 
22.

Sudionik rasprave predlaže da se u stavku 8. iza riječi "instalacijama“ doda riječi: „i
dokaz o legalnosti građevine.“

Propisano je u stavku 6. istog članka.

Članak 
23.

Sudionici rasprave su mišljenja da je u stavku 1. uputa o pravu na naknadu u slučaju
pružanja usluge izvan garantiranog standarda kvalitete opskrbe nepotrebna u
energetskim uvjetima, s obzirom da je isto propisano i Općim uvjetima te sadržaj
ugovora o opskrbi.
Isto tako sudionik rasprave predlaže da se u stavku 1. doda nova alineja koja glasi „-
namjena potrošnje plina“.

Nije prihvaćeno 
Uputa o pravu na naknadu je potrebna radi transparentnog informiranja
podnositelja zahtjeva.
Nadalje propisano je da energetski uvjeti mogu sadržavati i ostale
potrebne podatke.

Članak 
36.

Sudionik rasprave smatra da je potrebno omogućiti i operatoru distribucijskog sustava
u da bude investitor izvanrednog stvaranja tehničkih uvjeta u opravdanim slučajevima,
npr. u slučaju rekonstrukcije ceste gdje nema plinovoda a postoji mogućnost u sklopu
radova rekonstrukcije postavljanje istoga pri čemu su troškovi znatno manji od
redovnog stvaranja tehničkih uvjeta, ili u slučaju rekonstrukcije ceste a gdje je
potrebno izvršiti rekonstrukciju plinovoda (povećanje kapaciteta) zbog planiranih novih
priključenja i povećanja kapaciteta.

Prijedlog je već propisan u Mrežnim pravilima.

Članak 
38.

Sudionik rasprave smatra da je u stavku 6. potrebno izjednačiti prava i obveze
operatora distribucijskog sustava i Organizatora zatvorenog distribucijskog sustava jer
kod operatora distribucijskoga sustava krajnji kupac može birati svoga izvođača dok
takva prava gubi u slučaju zatvorenog sustava.

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlog zahtjeva dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja.

Članak 
40.

Sudionik rasprave smatra da je potrebno definirati pojam „Stavljanje priključka u
funkciju“ u tehničkom smislu i pojam „Punjenja priključka plinom“ jer nam nije jasna
razlika između ova dva pojma.

Prihvaćeno
 Pojmovi su bolje pojašnjeni.

Sudionik rasprave predlaže mijenjanje stavka 5. na način da isti glasi:
„Energetska suglasnost prestaje važiti ako se u roku dvije godine od dana obustave
isporuke plina ponovno ne nastavi isporuka plina.“ , te da dosadašnji stavak 5.
postane stavak 6.

Isto tako predlaže da se doda novi članak 30.a koji bi glasio.
„(1) Operator distribucijskog sustava ima pravo provjeriti iskorištenost priključnog
kapaciteta obračunskog mjernog mjesta, te u slučaju da je iskorištenost priključnog
kapaciteta obračunskog mjernog mjesta trajno izvan granica mjernog područja
obračunskog mjernog mjesta i u slučaju predimenzioniranosti obračunskog mjernog
mjesta utvrđeno podacima o povijesnoj potrošnji, prilagoditi obračunsko mjerno mjesto
sukladno stvarnoj iskorištenosti obračunskog mjernog mjesta, a sve u svrhu povećanja
točnosti mjerenja i optimalizacije mjerne opreme.

(2) U slučaju prilagodbe obračunskog mjernog mjesta iz razloga predviđenih stavkom
1. ovog članka, te u slučaju razlike između stvarne registrirane potrošnje i priključnog
kapaciteta obračunskog mjernog mjesta iz energetske suglasnosti operator
distribucijskog sustava će izdati dodatak izdanoj energetskoj suglasnosti, u kojem
navodi podatke o obračunskom mjernom mjestu opremljenom sukladno stavku 1. ovog
članka, odnosno podatak o novom priključnom kapacitetu obračunskog mjernog
mjesta.

(3) Operator distribucijskog sustava će prilagodbe obračunskog mjernog mjesta i
dodatak izdanoj energetskoj suglasnosti napraviti kod revizije dodijeljenog tarifnog
modela obračunskog mjernog mjesta.“

Članak 
30.

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlog zahtjeva dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja.

Prihvaćeno
Uz doradu prijedlozi su prihvaćeni.

Sudionik rasprave pita šta je  što je sa operatorom transportnog sustava u stavku 2.?

Sudionik rasprave predlaže da se promjene riječi:
- u stavku 2. točki 3. predlaže se iza riječi: „kapacitetu“ dodati riječi:“ i tlačnom
razredu“
- u stavku 5. predlaže se iza riječi „proizvoda“ dodati riječi: „i dokaz o legalnosti
građevine.“

Isto tako sudionici rasprave smatraju da u stavku 2 točki 6. bi bilo poželjno pobliže
objasni što sve spada na primjer u kotlovnice, da li su to kotlovnice koje dalje
distribuiraju toplinsku energiju krajnjim korisnicima ili tu spadaju i kotlovnice industrije,
javnih ustanova itd.

Članak 
28.

Propisano mrežnim pravilima transportnog sustava.

Prijedlog nije prihvaćen.
Propisano je da energetska suglasnost može sadržavati i ostale
potrebne podatke.

Prihvaćeno
 Briše se podstavak 6. u stavku 2. 

Članak 
24.

Sudionik rasprave predlaže dodati novi stavak 4. koji bi glasio:
„(4) Operator distribucijskog sustava ima pravo odbiti izdati energetske uvjete, odnosno
odbiti pristup distribucijskom sustavu u slučaju kada je planirana potrošnja plina ispod
razine ekonomske održivosti dijela plinskog distribucijskog sustava namijenjenih
opskrbi plinom investitora ili vlasnika građevine.“

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlog zahtjeva dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja.

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlog zahtjeva dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja.

Članak 
18.

Sudionik rasprave predlaže promjenu riječi u stavku 4. na način da se riječ: „šest“
zamijeniti s riječi: „osam“.

Isto tako predlaže da se doda stavak 9. koji bi glasio:
„(6) Radove na transportnom sustavu koji ne spadaju odnosno pripadaju u domenu
održavanja sustava, a koje operator transportnog sustava obavlja prema zahtjevu treće
strane, a isti prouzrokuju ili bi mogli prouzročiti poteškoće ili prekid isporuke plina s
pojedinog priključka prema sustavu operatora distribucijskog sustava, operator
transportnog sustava dužan je pravovremeno najaviti i ako isti prouzrokuju prekid
isporuke plina, operator transportnog sustava je obvezan za iste zatražiti suglasnost
operatora distribucijskog sustava, a zbog koje operator distribucijskog sustava ima
prema krajnjim kupcima i korisnicima sustava“
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PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 
NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja

OBRAZLOŽENJE

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava 

(javno savjetovanje provedeno 8. do 22. svibnja 2018. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI

Članak 
42.

Sudionik rasprave predlaže da se  stavak  1. izmijeni na način da isti glasi:
„(1)Prije punjenja plinske instalacije plinom te kod svakog ispitivanja nepropusnosti i
ispravnosti plinske instalacije, službena osoba operatora distribucijskog sustava dužna
je krajnjem kupcu pokazati svoju službenu iskaznicu“
Zatim predlaže da se u članku riječi: „Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima“
zamijeniti riječima: „posebnih zakona“, te da dosadašnji stavci 1., 2., 3. i 4. postanu
stavci 2., 3., 4. i 5.

Prihvaćeno
Prijedlog je prihvaćen, izmjena u stavcima 1. i 5.

Članak 
44.

Sudionik rasprave smatra da bi dio priključka koji je na javnoj površini svakako bi
trebalo staviti u imovinu ODS-a i priznati kroz tarife distribucije. Time će se omogućiti
jeftinije priključenje novih kupaca, a posebno kod rekonstrukcija prometnica od strane
njihovih upravitelja.

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlog zahtjeva dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja.

Članak 
45.

Sudionik rasprave predlaže dodati novi stavak koji bi glasio:
„(2)Nakon montaže plinomjera, krajnji kupac je dužan plinomjer ustupiti na gospodarsko
upravljanje operatoru distribucijskog sustava bez naknade“

Prihvaćeno

Članak 
49.

Sudionik rasprave predlaže definiranje cijena propisanih obaveza operatora
distribucijskog sustava koje su dužni, na zahtjev i trošak pravne ili fizičke osobe, ucrtati
ili obilježiti trasu plinovoda. Predlažemo da se cijene točke 5. preuzmu iz Cjenika
nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava za regulacijsko razdoblje 2014.-
2016.

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlog zahtjeva dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja.

Članak 
47.

Sudionici rasprave smatraju da je potrebno brisati „osigurati provjeru stanja plinomjera i
ovjernih oznaka Državnog zavoda za mjeriteljstvo, ovlaštenog mjeritelja Državnog
zavoda za mjeriteljstvo, proizvođača plinomjera, operatora distribucijskog sustava
najmanje jednom godišnje prilikom godišnjeg očitanja i o istom načiniti zapisnik te jedan
primjerak zapisnika predati krajnjem kupcu“ jer je ovo neprovedivo ili iziskuje enormno
velike troškove. Ovakvu vrstu kontrole pored samog testiranja obavljaju ovlaštene
institucije (laboratoriji) i nemoguće je izvesti na samom terenu.

Isto tako sudionici rasprave smatraju da je potrebno izmijeniti stavak 13. „obavijestiti
korisnika sustava nakon svaka dva uzastopna neuspjela očitanja prilikom redovitog
slanja podataka o očitanju sukladno rokovima iz članka 68. stavka 4. i 5.“. Smatramo
da ovakva formulacija treba vrijediti za kupce kategorije „ne kućanstvo“ koji se očitavaju
mjesečno i za potrošače iz kategorije „javna usluga“, a koji se očitavaju tromjesečno ili
šestomjesečno. Kućanstva iz kategorije „javna usluga“, a koji se očitavaju mjesečno je
potrebno izuzeti i gornje formulacije ili isti drugačije definirati na način da se produži rok
za obavijesti i obustave isporuke na 6 mjeseci.

Sudionici rasprave smatraju da točka 9. 
- značajno produžuje očitanje plinomjera koje se treba obaviti u propisanom roku, a
time povećati i operativne troškove;
- da ju je potrebno brisati ;
- treba izmijenu na način da se iza riječi: ""...operatora distribucijskog sustava,
najmanje jednom godišnje prilikom godišnjeg očitanja"" stavi točka, a da se daljnji tekst
koji glasi: ""i o istome načiniti zapisnik te jedan primjerak zapisnika predati krajnjem
kupcu,"" obriše.

Ista tako sudionik rasprave u točki 14. predlaže da se iza riječi: „krajnjem kupcu“ dodati
riječi: „a krajnji kupac je dužan osigurati nesmetano izvršenje radova“.

Prihvaćeno 
Obveza iz podstavka 9. se briše.

Nije prihvaćeno

Prijedlog prihvaćen. Obveza iz podstavka 9. se briše.

Predložena obveza je već propisana.

Članak 
50.

Sudionik rasprave smatra da je potrebno definirati proces izdavanja kazni i da se
podzakonskim aktom definira ukoliko kupac onemogućava pristup mjernom mjestu,
npr. radi ispitivanja plinskih instalacije, očitanja, obustave i sl., tko pokreće postupak
utvrđivanja prekršaja, tko utvrđuje da je isti počinjen i tko određuje visinu kazne?

Sudionik rasprave predlaže dodavanje novog članka 50a koji bi glasio:
„(1) Ukoliko krajnji kupac nakon raskida ugovora o opskrbi plinom ne omogući
operatoru distribucijskog sustava obustavu isporuke plina, operator distribucijskog
sustava ima pravo naplatiti krajnjem kupcu naknadu za isporučeni plin.
(2) Operator distribucijskog sustava će ispostaviti krajnjem kupcu račun na ime
naknade za plin koji je isporučen od dana raskida ugovora o opskrbi plinom iz
prethodnog stavka do dana očitanja plinomjera i obustave isporuke plina, a prema
pozitivnoj cijeni energije uravnoteženja.
(3) Krajnji kupac je dužan platiti naknadu za potrošeni/isporučeni plin  u roku 8 dana  od 
dana izdavanja računa. „
Sudionik rasprave predlaže dodavanje novog članaka 50b koji glasi: 
„(1)Ukoliko krajnji kupac, s kojim nije raskinut ugovor o opskrbi plinom, ne omogući
operatoru distribucijskog sustava obustavu isporuke plina radi duga po nalogu korisnika
sustava, korisnik sustava je dužan operatoru distribucijskog sustava omogućiti pristup
obračunskom mjernom mjestu radi obustave isporuke plina.“
Sudionici rasprave smatraju da je u stavku 1. potrebno: 
– dodatno propisati da je preuzimanje plina od strane krajnjeg kupca, a nakon isteka
ugovora jedan od načina neovlaštene potrošnje (jer problemi mogu nastati nakon isteka
ugovora, a kada kupca ne dozvoljava pristup mjernom mjestu).
- dodati da je Opskrbljivač operatoru distribucijskoga sustava dužan potvrditi raskid
ugovora o opskrbi sa krajnjim kupcem i nalogom zatražiti obustavu isporuke plina
krajnjeg kupca najkasnije do datuma isteka ugovora.
- dodati u točki 3. dodati " u slučaju ne postojanja važećeg ugovora o opskrbi plinom
dodati po nalogu Opskrbljivača“ ili „po nalogu opskrbljivača“.

Sudionici rasprave smatraju da je stavak 1. točka 3. podtočka h) je u suprotnosti s čl.
47. st. 1. toč.13.

Propisane dužnosti i kazne za nepridržavanje krajnjeg kupca propisane
su Zakonom o tržištu plina.

Djelomično prihvaćeno
Neovlaštena potrošnja i dužnost krajnjeg kupca da omogući pristup

obračunskom mjernom mjestu propisana je Zakonom o tržištu plina. 
Propisati će se pravo operatoru distribucijskog sustava da može
obustaviti isporuku plina u slučaju nepostojanja ugovora o opskrbi
plinom. 

Prihvaćeno 
Briše se točka 13. stavak 1. u članku 47.
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OBRAZLOŽENJE
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SAŽETAK PRIMJEDBI

Članak 
52.

Sudionici rasprave smatraju da se u Mrežnim pravilima utvrdi način unosa i ažuriranja
podataka o obračunskog mjernog mjesta u registar jer je to prema ZTP primarna
obveza operatora distribucijskog sustava.
Isto tako sudionici rasprave smatraju da je potrebno da se u stavku 4. i 5. definiraju
rokove u kojima je operator distribucijskog sustava dužan dostaviti tražene podatke, ili
da se stavci 4. i 5. brišu.

Navedeni prijedlog zahtjeva dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja.

Članak 
53.

Sudionici rasprave predlažu da se stavak 4. izmijeni da u navedeni rok ne ulaze dani
kada radove nije moguće izvesti zbog vremenskih uvjeta te se ovo se prvenstveno
odnosi na zimski period u kojem nije moguće izvoditi radove pri niskim temperaturama,
te da se u stavku 7. u tekstu iza “suglasnosti tijela uprave” doda – “operatora ostale
infrastrukture i upravitelja javnih cesta”.

Djelomično prihvaćeno
Prijedlog vezan za stavak 4. nije prihvaćen.
Prijedlog dodavanja teksta u stavku 7. je prihvaćen.

Članak 
54.

Sudionik rasprave predlaže da se u:
- stavku 4. brisati riječi: „opskrbljuje plinom“;
- stavku 5. iza točke „ -ime i prezime ili naziv krajnjeg kupca koji koristi obračunsko
mjerno mjesto“ dodati novu točku koja glasi: „– ime i prezime ili naziv vlasnika etažne
jedinice u kojoj je smješteno obračunsko mjerno mjesto“;
- stavku 6. iza riječi „sustava „ dodati riječi: „putem format datoteka koje propisuje
operator distribucijskog sustava“;
- stavak 7. brisati.

Djelomično prihvaćeno
U stavku 5. se propisuje da popis obračunskih mjernih sadrži i ostale
potrebne podatke.
Prijedlog brisanja stavka 4. i 7. nije prihvaćen.
Format datoteka za razmjenu podataka dogovorno utvrđuju operator
distribucijskog sustava i korisnik sustava te nije potrebno posebno
propisivati.

Članak 
51.

Sudionik rasprave predlaže da se u:
- stavku 2. točki 3. naglasiti podjela odgovornosti ukoliko opskrbljivač operatoru
distribucijskog sustava potvrdi nastavak opskrbe plinom, odnosno da isti preuzima
odgovornost za sve daljnje reklamacije i nesukladnosti između izmjerenog i onog
procijenjenog odnosno dojavljenog stanja temeljem kojeg je vršen obračun.
-stavku 3. iza prve točke dodati točku koja bi glasila:
„-dostaviti promjene uvjeta potrošnje plina definiranih energetskom suglasnošću koji se
odnose na smanjenje potrošnje ili prekid potrošnje plina na dulje razdoblje,“
- stavku 3. točki 2. iza riječi: „davati“ dodati riječi: „sve ostale“;

-stavku 3. točki 4. iza riječi: „plinomjera,“ dodati riječi: „zamjenu i demontažu te pregled i
kontrolu ispravnosti plinomjera“;

- stavku 3. točki 5. iza riječi: „instalacije“ dodati riječi: „te pregled i kontrolu ispravnosti
izvedbe plinske instalacije odnosno usklađenost s projektnom dokumentacijom (shema
UPI)“,

- predlaže se dodati nova točka koja bi glasila:
"-omogućiti ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava izvršenje obustave
isporuke plina u slučaju nastupa okolnosti iz članka 50 stavka 1. alineje 3. ovih Mrežnih
pravila.

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlog zahtjeva dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja.

Prihvaćeno

Ispitivanje plinske instalacije i postupak propisano posebnim propisom.

Djelomično prihvaćeno
Dodana nova točka koja glasi "– omogućiti ovlaštenoj osobi operatora
distribucijskog sustava ograničenje i obustavu isporuke plina u
slučajevima kada se korisnik sustava ili krajnji kupac ne pridržava svojih
ugovornih obveza."

Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 1. :
- iza riječi: „što“ dodati riječ: „minimalno“;
- potrebno dodati adresu obračunskog mjernog mjesta, adresu krajnjeg kupca te
kontakt podatke ukoliko operator distribucijskog sustava istima raspolaže.
Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 3. :
- riječi: „neovlašteni pristup brojčaniku“ zamijene riječima: „neovlaštene radnje u svrhu
manipulacije potrošnjom plinom“;
- zamijene tekst „ovjernu oznaku“ sa tekstom „plombu“. Pojam ovjerne oznake je
potpuno drugi pojam i isti je predstavlja pojam umjeravanja;
– briše „neovlašteni pristup brojčaniku“ jer su sukladno Mrežnim pravilima dužni
osigurati krajnjem kupcu pristup brojčaniku, a ujedno je sam brojčanik nemoguće zaštiti
plombom već se zaštićuju ulazi i izlazi iz plinomjera.
- promjeni tekst na način da glasi „Nakon montaže plinomjera i druge mjerne opreme,
operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužni
su postaviti plombu na plinomjer i drugu mjernu opremu na način da je onemogućena
njihova demontaža bez oštećenja plombe“.
Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 8. :
- ubaciti nakon riječi „kod“ riječ „prve“. U protivnom će se ODS-u dodatni troškovi jer
problemi nastaju npr. kod isključenja krajnjeg kupca zbog duga a koji je postao
potrošač prije svega dvije godine proizlazi da predmetni plinomjer ne možemo više
nigdje montirati već ga moramo slati nepotrebno na baždarenje bez obzira što mu
ovjerno razdoblje važi još 8 godina;
- definira da se odnosi na plinomjer kod prvog priključenja krajnjeg kupca.
Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 9. iza riječi: “mjernog mjesta“ dodati riječi:
„a kojom prilikom je ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava dužna krajnjem
kupcu pokazati službenu iskaznicu“.
Sudionici rasprave predlažu da se  stavku 11.:
-briše;
- mijenja jer krajnji kupac nema nikakav ugovorni odnos sa operator distribucijskoga
sustava već sa Opskrbljivačem te bi stoga njima trebao biti dužan dostaviti sve tražene
podatke, a Opskrbljivač proslijediti operatoru distribucijskoga sustava.
Isto tako sudionici rasprave predlažu novi stavak koji bi glasio:
„ Kada iz opravdanih razloga nije moguć pristup obračunskom mjernom mjestu zbog
izvršenja radova redovne zamjene plinomjera te ako je pogreška pokazivanja stanja
plinomjera u zakonski dozvoljenim granicama odstupanja, očitano stanje na plinomjeru,
nakon isteka ovjernog razdoblja, smatra se važećim za obračun potrošnje plina“

Djelomično prihvaćeno
Prijedlog vezani za stavak 1., a koji se odnosi na potrebno dodati
adresu obračunskog mjernog mjesta, adresu krajnjeg kupca te kontakt
podatke ukoliko operator distribucijskog sustava istima raspolaže, se
prihvaća. 
Prijedlog vezan za stavak 3., koji se odnosi na zamijenu riječi:
„neovlašteni pristup brojčaniku“ sa riječima: „neovlaštene radnje u svrhu
manipulacije potrošnjom plinom“; se prihvaća.
Prijedlog vezan za stavak 8. koji se odnosi na dodavanje riječi "prve" se
prihvaća.
Prijedlog vazan za stavak 9. kojim se iza riječi “mjernog mjesta“ dodaju
riječi: „a kojom prilikom je ovlaštena osoba operatora distribucijskog
sustava dužna krajnjem kupcu pokazati službenu iskaznicu“ se
prihvaća.
Prijedlozi vezani za stavak 1. kojim se predlaže brisanje iza riječi "što"
se ne prihvaća.
Prijedlozi vezani za stavak 3. i to prijedlog zamjene teksta "ovjernu
oznaku" zamijeniti tekstom "plomba" i brisati "neovlašteni pristup
brojčaniku" se ne prihvaća.
Prijedlog teksta stavka 3., „Nakon montaže plinomjera i druge mjerne
opreme, operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog
distribucijskog sustava dužni su postaviti plombu na plinomjer i drugu
mjernu opremu na način da je onemogućena njihova demontaža bez
oštećenja plombe“ se ne prihvaća.
Prijedlozi vezani za izmjene stavka 11., kao i prijedlog brisanja istog se
ne prihvaća.

Članak 
59.
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Članak 
60.

Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 2. zamijeniti tekst „mjere se“ sa tekstom
„se mogu mjeriti“. 

Prihvaćeno

Članak 
64.

Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 3. doda iza riječi „sigurnosne opreme“ tekst
„u smislu stavka 2. ovoga članka“

Propisana obveza se odnosi na provjeru ispravnosti plinomjera te druge
mjerne, regulacijske ili sigurnosne opreme, te nije potrebno posebno
naglašavati pozivanje na stavak 2.

Članak 
65.

Sudionici rasprave predlažu da se u stavcima 1. i 2. doda „oštećenju ili otuđenju
plombe“ jer se ovjerna oznaka odnosi na oznaku državnog zavoda za mjeriteljstvo DZM-
a.

U smislu propisane odredbe ovjerna oznaka operatora distribucijskog
sustava odnosi se i na "plombe" i druge vrste oznaka kojima je
onemogućena demontaža i neovlaštene radnje na plinomjeru i drugoj
mjernoj opremi u svrhu manipulacije potrošnjom plinom, bez oštećenja
ovjerne oznake.

Članak 
67.

Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 8:
- iza riječi: „plinom,“ doda riječ: „ sve“ a iza riječi: „troškove“ doda riječi „vezane za“;
- briše riječi: „a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora
distribucijskog sustava.“

Isto tako sudionici rasprave pitaju s obzirom da se kvaliteta prirodnog plina uzrokuje od
strane ovlaštenog laboratorija te se ona obavlja dva puta mjesečno, jednom u
razdoblju od 3. do 10. dana u mjesecu i drugi puta u razdoblju od 16. do 23. dana u
mjesecu, kako utvrditi točnu kvalitetu prirodnog plina za npr. 28. dan u mjesecu (ukoliko
za taj dan potrošač podnese prigovor).

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlog zahtjeva dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja. 

Utvrđivanje kvalitete plina planira se riješiti unaprijeđenjem sustava za
utvrđivanje kvalitete plina od strane operatora transportnog sustava.

Djelomično prihvaćeno
Prijedlozi vezan za stavak 4. se ne prihvaćaju.
Prijedlozi vezani za stavak 5. se ne prihvaćaju.
Prijedlozi vezani za stavak 6 se prihvaćaju.
Prijedlozi vezani za stavak 7. se ne prihvaćaju.
Prijedlog vezan za stavak 8.  se ne prihvaća.
Prijedlozi vezani za stavak 9. se ne prihvaćaju.
Prijedlog vezan za stavak 13. je prihvaćen.
Prijedlog obveze očitanja kupaca iz tarifnog modela TM5 zadnjeg dana
u mjesecu se ne prihvaća.

Članak 
68.

Sudionik rasprave smatra da je potrebno iz stavka 4.:
- brisati TM5 i  riječ: „tri“ zamijeni s riječi: „šest“.
Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 5.
- briše riječi „koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge“.
- u točki 1. riječ: „tri“ zamijeni s riječi: „petnaest“;
- u točki 2. riječ: „tri“ zamijeni s riječi: „petnaest“.
Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 6.:
- riječ: „30 lipnja“ zamijeni s riječi: „31. svibnja“,
- riječ: „tri“ zamijeni s riječi: „petnaest“.
Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 7. umjesto jedan sat od očitanja stavi dva

sata od očitanja s obzirom da radno vrijeme počinje od 7,00, da se doda TM5 i izmijeni
tekst na način da glasi „Operator distribucijskog sustava dužan je očitati u 6 sati svakog
dana obračunska mjerna mjesta svih krajnjih kupaca koji ne pripadaju kategoriji
kućanstvo bez obzira na tarifni model, kao i obračunska mjesta u kategoriji kućanstvo
koja pripadaju u TM5 ili viši tarifni model, te podatke o očitanju dostaviti korisniku
sustava najkasnije dva sata od očitanja“.
Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 8. zamjeni tekst „jedan sat“ sa tekstom „dva
sata“.
Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 9.:
- izuzeti kategoriju kućanstva i brisati TM5;
- riječi: „koja omogućuje daljinsko očitanje“ zamijene riječima: „ kojim se omogućuje
praćenje potrošnje plina u realnom vremenu.“
Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 9. iza brojke „2“ doda riječ: „radna“, isto
tako smatraju da je potrebno stavak 13. uskladiti s člankom 72.stavak 9.
Isto tako sudionik rasprave predlažu obvezu očitanja kupaca iz tarifnog modela TM5
zadnjeg dana u mjesecu +/ 3dana, te da je dužan očitati 30 +/- 1dan od dana zadnjeg
očitanja tog obračunskog mjernog mjesta 

Članak 
59.

Predlaže se iza točke „- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca;“ dodati nove alineje
koje glase: 
– kontakt podatke krajnjeg kupca ili odgovorne osobe u pravnoj osobi, 
– ime i prezime ili naziv vlasnika etažne jedinice u kojoj je smješteno obračunsko
mjerno mjesto,
– osobni identifikacijski broj vlasnika etažne jedinice u kojoj je smješteno obračunsko
mjerno mjesto 
– kontakt podatke vlasnika etažne jedinice u kojoj je smješteno obračunsko mjerno
mjesto odnosno, odgovorne osobe u pravnoj osobi koja je vlasnik objekta u kojem je
smješteno obračunsko mjerno mjesto,

Nije prihvaćeno
Operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog
sustava dužni su svako obračunsko mjerno mjesto jednoznačno odrediti
te o istom voditi i ažurirati evidenciju, što uključuje između ostalog i
druge podatke.

Članak 
62.

Sudionici rasprave predlažu da regulator paralelno obavi i korekciju tarifnih stavki za
distribuciju plina te produlji rok za ugradnju satnih uređaja. Realizacija ovog prijedloga
obvezu opremanja uređajem za satno mjerenje potrošnje plina spušta sa TM9 na TM6
što iziskuje određeno ulaganje tj. opremanje dodatnih cca 45 obračunsko mjerno
mjesto uređajem satnog mjerenja zaključno do 1.4.2019. godine .
Isto tako smatraju da je prijedlog u potpunosti prihvatljiv i u interesu svakog operatora
distribucijskoga sustava, ali sukladno načelnoj primjedbi troškovi za realizaciju ovog
prijedloga nisu uzeti u obzir prilikom donošenja Odluka o iznosu tarifnih stavki za
distribuciju plina (Narodne novine, br. 127/17).
Nadalje, sudionici rasprave smatraju da nije propisana frekvencija slanja podataka, niti
da li se podaci šalju operatoru transportnog sustava, opskrbljivaču/voditelju bilančne
skupine kojoj pripada obračunsko mjerno mjesto ili nekome trećem.
Sudionici rasprave predlažu novi tekst članka:
- Na obračunskim mjernim mjestima svih krajnjih kupaca koji ne pripadaju kategoriji
„kućanstvo“ bez obzira na tarifni model i na obračunsko mjerno mjesto u kategoriji
kućanstvo koja pripadaju u TM5, TM6, TM7, TM8, TM9, TM10, TM11 i TM12 uz
plinomjer mora biti ugrađena i oprema za registraciju, pohranu i daljinski prijenos
podataka o satnoj potrošnji plina.

Navedeni prijedlog zahtjeva dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja.
Spuštanje praga na TM5 radi većeg broja OMM-a koji bi bili obuhvaćeni
ovom mjerom trenutno nije realno, također i opremanje svih kupaca koji
nisu u kategoriji kućanstvo.

Članak 
66.

Sudionik rasprave predlaže da se u:
- stavku 2. iza riječi „mjeriteljstvo“ doda riječi „te uz vještačenje službene osobe 
Državnog zavoda za mjeriteljstvo, a prema propisanim zakonskim i podzakonskim 
aktima iz područja zakonskog mjeriteljstva.“
- stavku 3. iza riječi: „ispitivanja“ doda riječi: „snosi operator distribucijskog sustava, te 
je dužan krajnjem kupcu izvršiti povrat novčanih sredstava za troškove zamjene 
plinomjera ili druge mjerne opreme“, a riječi: „snosi operator distribucijskog sustava“ 
briše;
- stavku 4. iza riječi: „troškove izvanrednog ispitivanja „ doda riječi: „i zamjene 
plinomjera i druge mjerne opreme“.

Djelomično prihvaćeno
Prijedlog vezan za stavak 2. i 3. kojim se traži izmjena riječi se ne 
prihvaća.
Prijedlog vezan za stavak 4. se prihvaća.
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PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 
NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja

OBRAZLOŽENJE

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava 

(javno savjetovanje provedeno 8. do 22. svibnja 2018. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI

Članak 
69.

Sudionici rasprave smatraju da je potrebno zadržati članak iz trenutno važećih Mrežnih
pravila. Bespotrebno komplicirani izračun sa minimalnim odstupanjima od trenutnog
modela procjene. 

Sudionik rasprave predlaže da se u stavku 1. iza riječi: „temeljem očitanja“ treba doda
riječi: „ili temeljem prihvaćenih podataka zaprimljenih od strane krajnjeg kupca“

Nije prihvaćeno
Unaprijeđen način procijene količine plina isporučene u obračunskom
razdoblju.

Prihvaćeno

Članak 
70.

Sudionici rasprave smatraju da je stavak 2. potpuno nejasan članak i trebalo bi ga
preciznije definirati, nejasno je kako će se koristiti podatak o razlici između zabilježene
potrošnje na plinomjeru/korektoru i sustavu daljinskog očitanja s obzirom da je to, kako
se navodi, mjerodavan podatak. Logično bi bilo da je mjerodavan podatak iskazan na
plinomjeru i/ili korektoru. 

Zatim se predlaže da se prije riječi: „U“ dodaju riječi: „(1) Iznimno od članka 69. Mrežnih
pravila,“

Prihvaćeno
Unaprijeđen izričaj kako bi stavak bio jasniji.

Nije prihvaćeno

Članak 
71.

Sudionik rasprave predlaže propisivanje krajnjeg roka za sve ili pojedinog operatora
distribucijskih sustava za izradu standardnih profila potrošnje.    
Sudionik rasprave predlaže da se riječi: „a prije početka primjene dužan ih je objaviti na
svojoj mrežnoj stranici“ zamijene riječima: :“ temeljem propisane Metodologije od strane
operatora.“

Nije prihvaćeno

Članak 
72.

Sudionik rasprave predlaže brisanje stavka 3.
Sudionici rasprave  smatraju da je stavak 9.:

- kontradiktoran je članku 68. stavku 13.;
- potrebno izmijeniti na način da se iza riječi: „očitanju“ dodaju riječi: „ili raspodjeli
dnevnih količina isporučenog plina“, a iza riječi: „obavijestiti“ dodaju riječi: „operatora
transportnog sustava“. Isto tako pitaju da li se navedeni stavak može protumačiti na
način da operator distribucijskog sustava neće moći korigirati podatke o očitanju
ukoliko utvrdi grešku o očitanju nakon isteka 6 mjeseci? Koji je predviđeni način
postupanja u takvim situacijama prema korisnicima i krajnjim kupcima?

Nije prihvaćeno
Prijedlog brisanja stavka 3. i 9. se ne prihvaća.

Prihvaćeno
Prijedlog brisnaja stavka 9. jer je kontradiktoran sa člankom 86.
stavkom 13. se prihvaća.

Članak 
73.

Sudionik rasprave predlaže da stavak 7. definira da se postupak promjene
opskrbljivača obavlja s prvim danom u mjesecu kako bi se izbjeglo ispostavljanje
računa kupcu od strane novog i starog opskrbljivača za isti mjesec i kako bi se izbjeglo
zbunjivanje kupaca. 

Sudionik rasprave predlaže da se model jednog računa realizira na temelju individualne
odluke operatora distribucijskoga sustava.

Nije prihvaćeno
Nije prihvatljivo ograničavanje dana kada krajnji kupac želi promijeniti
opskrbljivača.

Nije prihvaćeno
Želi se ujednačiti isti pristup svih operatora distribucijskog sustava.

Sudionici rasprave  predlažu da se u stavku 1.:
- doda povećanje priključnog kapaciteta bez znanja ODS-a, te kada krajnji kupac ne
dozvoljava demontažu mjerne opreme a nema važeći ugovor o opskrbi
- doda i „druge mjerne opreme“ jer se utjecaj na potrošnju plina može izvršiti i utjecaj na
elektronski korektor.
-doda i „očito mehaničko oštećenje mjerne opreme koje omogućuje neovlaštenju
potrošnju“. Npr. bušenje brojčanika plinomjera;
- makne riječ dokazano jer se u stavku 2. definira što je plinomjer onesposobljen za
ispravan rad. 
 Isto tako predlaže se da se definicija „neovlaštene potrošnje“ dopuni na način :
-da se iza riječi: „kupca“ dodaju riječi: „kao i druge pravne ili fizičke osobe“
- da se iza riječi „distribucijski sustav“ dodaju riječi: „koje je rezultiralo mogućnošću
neovlaštenog 

preuzimanja plina, samovoljno puštanje plina otvaranjem glavnog zapora na kućnom
priključku ili    
   drugih zapornih elemenata na nemjerenom dijelu unutarnje plinske instalacije“
- da se iza riječi: „mjernog mjesta ili“ dodaju riječi: „putem obračunskog mjernog mjesta
drugog 
   krajnjeg kupca“.
Sudionici rasprave , vezano za stavak 3. smatraju da nije jasno koja će tvrtka tehnički
vještačiti plinomjer kod kojeg postoji sumnja u onesposobljenost za ispravan rad.Isto
tako sudioniku rasprave nije jasno kako će se definiran tehnički postupak (normativni
dokumenti) po kojima bi se provodila navedena aktivnost, jer na poznavanja
prethodnog navedenog, moglo bi se zaključiti o kojoj se akreditacijskoj shemi radi
(ispitivanja, inspekcija), odnosno da li se te aktivnosti mogu akreditirati.

Sudionici rasprave  predlažu da se u stavku  4. riječ: „korisnik“ zamijeni s riječi: „kupac“
Sudionici rasprave  predlažu da se u stavku  5. briše riječ: „dužnost“.
Sudionici rasprave  predlažu da se u stavku  6.:
– doda iza teksta „zamjenu plinomjera“ tekst „očitog mehaničkog oštećenja mjerne
opreme koje utječe na ispravan rad“. 
-briše stavak 6.
Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 7. brišu riječi „ili zamjene plinomjera iz
stavka 6. ovog članka“
Isto tako sudionik rasprave smatra da se je potrebno definirati u stavku 7. što
podrazumijeva „detaljna foto-dokumentacija“, potrebna oprema za izradu iste, što mora
biti evidentirano na fotografijama... Da li je nužna prisutnost policije?
Sudionik rasprave predlaže u stavku 8. „potrošnje plina“ dodati riječi: „uključujući i foto
dokumentiranje“ te riječ: „može“ zamijeniti s riječi: „ima pravo“.
Sudionik rasprave predlaže da ukoliko nije moguće utvrditi početak neovlaštene
potrošnje da se zadrži rok zastare.          

Članak 
74.

Djelomično prihvaćeno
Prijedlog vezan za stavak 1. za dopunjenje definicije "neovlaštena
potrošnja" se ne prihvaća.
Prijedlog vezan za stavak 1. u kojem se traži oda povećanje priključnog
kapaciteta bez znanja ODS-a, je već obuhvaćeno u Zakonu o tržištu
plina.
Prijedlog vezan za stavak 1. u kojem se traži da se doda „druge mjerne
opreme“ i „očito mehaničko oštećenje mjerne opreme koje omogućuje
neovlaštenju potrošnju“ se ne prihvaća.
Prijedlog vezan za stavak 3. se prihvaća.
Prijedlog vezan za stavak 4. se prihvaća.
Prijedlog vezan za stavak 5. se prihvaća.
Prijedlozi vezani za stavak 6. se ne prihvaćaju.
Prijedlozi vezani za stavak 7. se ne prihvaćaju.
Prijedlog da kada nije moguće utvrditi potrošnju početak neovlaštene
potrošnje plina da se zadrži rok zastare je prihvaćen na način da se u
tom slučaju primjenjuje rok od jedne godine.
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PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 
NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja

OBRAZLOŽENJE

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava 

(javno savjetovanje provedeno 8. do 22. svibnja 2018. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI

Članak 
77.

Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 1. riječi: „isporuke plina“ dodaju riječi:
„troškove stavljanja izvan funkcije samovoljno izvedenog priključka“.

Sudionik rasprave predlaže dodati novi stavak 4. koji bi glasio:
„(4) U slučaju kada je obustava isporuke plina izvršena umrtvljenjem (rezanjem)

priključka plina na javnoj površini, uz zadovoljavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka,
rok za ponovni nastavak isporuke plina produžiti će se za onoliko radnih dana koliko je
potrebno da se ishodi suglasnost za radove od strane mjerodavnih tijela.“

Prihvaćeno

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlog zahtjeva dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja. 

Članak 
79.

Sudionik rasprave dopuniti s rokovima u kojima je Agencija dužna odgovoriti na
Prigovore na postupanje.

Nije prihvaćeno

Članak 
81.

Sudionik rasprave predlažu da se u stavku 2. izmijeniti tekst „iz stavka 2.“ u tekst „iz
stavka 1.“

Prihvaćeno

Sudionik rasprave predlaže da se promijeni da je operator distribucijskoga sustava
dužan očitavati obračunsko mjerno mjesto tarifnog modela TM6, TM7 i TM8 zadnjeg
dana u mjesecu +/- 3dana, pri čemu je pojedino obračunsko mjerno mjesto dužan
očitati 30 +/- 1dan od dana zadnjeg očitanja tog obračunskoga mjernog mjesta te
podatke o očitanju dostaviti korisniku sustava do osmog dana narednog mjeseca.  

Sudionici rasprave predlažu da se stavak 4 izmijeni:
-(4) Operator distribucijskog sustava dužan je obračunsko mjerno mjesto iz članka 62.
ovih Mrežnih pravila koje pripada tarifnom modelu TM6 do TM12 opremiti do 1. travnja
2019. a obračunsko mjerno mjesto koje pripada tarifnom modelu TM1 do TM5 do
1.4.2021.“
- (4) Operator distribucijskog sustava dužan je obračunsko mjerno mjesto iz članka 62.
ovih Mrežnih pravila koje pripada tarifnom modelu od TM5 do TM12 opremiti do 1.
travnja 2019., a obračunsko mjerno mjesto koje pripada tarifnom modelu TM1 do TM4
do 1. travnja 2021.

Nije prihvaćeno
Dnevno očitanje je potrebno iz razloga unapređenja razvoja tržišta plina
i zaštite kupaca, te omogućavanja točnijeg predviđanja i raspodjele
preuzete energije plina.

Nije prihvaćeno
Spuštanje praga na TM5 radi većeg broja OMM-a koji bi bili obuhvaćeni
ovom mjerom trenutno nije realno, također i opremanje svih kupaca koji
nisu u kategoriji kućanstvo.

Članak 
75.

Sudionici rasprave predlažu da se stavak 1. izmijeni i raščlani na dva stavka tako da
glasi: 
(1) Naknadu za utvrđenu neovlaštenu potrošnju plina operatoru distribucijskog sustava
dužan je platiti krajnji kupac u roku osam dana od dana izdavanja računa.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučaju da u bazi podataka operatora
distribucijskog sustava ne postoje podaci o krajnjem kupcu, osoba koja je vlasnik
objekta na kojem je utvrđena neovlaštena potrošnja plina dužna je platiti naknadu za
utvrđenu neovlaštenu potrošnju plina operatoru distribucijskog sustava, u roku osam
dana od dana izdavanja računa.
(3) Operator distribucijskog sustava je dužan u slučajevima iz stavka 1. i 2. izdati račun
za neovlaštenu potrošnju plina u roku mjesec dana od kad je utvrdio neovlaštenu
potrošnju plina.“
Sudionici rasprave predlažu da se u stavku 2.;
- iza riječi: „može“ dodaju riječi: „provjerom svojih aktivnosti na obračunskom mjernom
mjestu ili analizom potrošnje plina na predmetnom obračunskom mjernom mjestu u
prethodnom periodu“;
- propiše na koji se način utvrđuje razdoblje neovlaštene potrošnje.
Sudionici rasprave predlažu da se stavak 3. zamjeni sa „Ako operator distribucijskog
sustava ne može utvrditi početak jedne ili više radnji iz članka 74. stavak 1., za obračun
naknade za neovlaštenu potrošnju koristi se zakonski rok zastare računa za naplatu
plina odnosno kategorije krajnjih kupaca plina“. 

Sudionici rasprave predlažu da se stavak  4. :
- briše;
- isto tako predlažu da se zadrži godina dana kao dosadašnji relevantni rok, a
alternativno, predlažu uvođenje fiksne naknade za neovlaštenu potrošnju plina.

Sudionik rasprave predlaže da se u stavku 6. se navede da naknadu za neovlaštenu
potrošnju plaća onaj tko je neovlaštenom potrošnjom stekao nepripadnu korist (vlasnik,
korisnik, onaj tko plaća potrošnju plina).

Sudionici rasprave predlažu da se doda novi stavak koji bi glasio:
„(7) U slučaju samovoljnog priključenja na distribucijski sustav i preuzimanja plina
putem ispravnog plinomjera na obračunskom mjernom mjestu, operator distribucijskog
sustava određuje naknadu za neovlaštenu potrošnju plina na osnovu stanja očitanog s
plinomjera“

Djelomično prihvaćeno
Navedeni prijedlozi zahtjevaju dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja. 
Prijedlog izmjene i raščlanjenja stavka 1. se ne prihvaća.
Prijedlog  za stavak 2,. a vezan za dodavanje riječi se ne prihvaća.
Prijedlog stavka 2. vezan za način utvrđivanja razdoblja neovlaštene
potrošnje se prihvaća.
Prijedlog  za stavak 3. se prihvaća. 
Prijedlog vezan za stavak 4. se djelimično prihvaća, te se zadržava
godina dana kao dosadašnji relevantni rok.
Prijedlog kojim bi se trebao dodati novi stavak 7. nije prihvaćen.

Članak 
82.

PRILOG 
1

Sudionik rasprave smatra da prema točki I nije omogućena provedivost izračuna
faktora korekcije prema tlaku sa slijedećih osnova, nemogućnosti dolaska do podatka
o relativnoj visini obračunskog mjernog mjesta i nemogućnosti dolaska do podataka o
nadmorskoj visini obračunskog mjernog mjesta, s toga predlažu da se obračunska
nadmorska visina utvrđuje/određuje kao prosječna vrijednost za promatrano
distributivno područje 

Sudionik rasprave smatra da je u točki III potrebno navesti da se faktor stlačivosti
primjenjuje za područje 1,1 ≤ paps ≤ 2bar.

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlozi zahtjevaju dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja. 

Sudionici rasprave predlažu da stavak 2. definira naknadu u slučaju samovoljnog
priključenja, a to je slučaj izgradnje priključka bez znanja operatora distribucijskoga
sustava.
Sudionici rasprave smatraju da se stavkom 6. nagrađuje neovlaštenog potrošača

odnosno daje se loša poruka

Sudionici rasprave predlažu da se doda nove stavke koji bi glasili:
„(7) Obveza plaćanja naknade za neovlaštenu potrošnju plina ne oslobađa krajnjeg

kupca obveze plaćanja korisniku sustava  nesporno potrošenu količinu plina.“
„(8) U slučajevima kada je neovlaštena potrošnja plina plina uzrokovala oštećenje

plinomjera i/ili druge mjerne opreme, operator distribucijskog sustava ima pravo teretiti
krajnjeg kupca za troškove opreme i radove sukladno cjeniku nestandardnih usluga
operatora distribucijskog sustava.“

Nije prihvaćeno
Definicija neovlaštene potrošnje propisana je Zakonom o tržištu plina
kao i plaćanje naknade. Naknada u slučaju samovoljnog priključenja
nije propisana.

Nije prihvaćeno
Već je propisano člankom 65. da za oštećenje priključka, oštećenje ili

otuđenje plinomjera, druge mjerne, regulacijske ili sigurnosne opreme,
uklanjanje ili oštećenje ovjerne oznake ili oštećenje plinskog ormarića,
odgovara krajnji kupac koji snosi i sve troškove nabave opreme i
troškove popravka

Članak 
76.
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PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 
NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja
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SAŽETAK PRIMJEDBI

PRILOG 
3.

Sudionici rasprave predlažu da se u Članku 6. stavku 2. riječi: „za cijelo vrijeme trajanja
ugovora o distribuciji plina“ zamijene s riječima: „do isteka 60 dana od dana zadnjeg
mjeseca obračuna naknade za korištenje distribucijskog sustava za ugovoreno
razdoblje.“
Sudionik rasprave smatra da su odredbe članka 11. u potpunosti neprihvatljive i
neprovedive te da isti članak treba nadopuniti i uskladiti s Općim uvjetima opskrbe
plinom, odnosno da procedura privremene obustave isporuke plina u slučaju
nepodmirivanja dospjelih potraživanja nije dovoljno detaljno definirana. Predlažu da se
definiraju rokovi za obustavu plina i ponovnu uspostavu plina, rokovi za obavještavanje
krajnjeg kupca i opskrbljivača o planiranoj obustavi i ponovnoj uspostavi plina,
odustajanje (povlačenje naloga) od zahtjeva za privremenu obustavu isporuke plina,
obustava plina vikendom, praznicima i blagdanima, podmirivanje troškova nastalih
obustavom i ponovnom uspostavom isporuke plina nakon izvršenih radnji i sl.
Sudionici rasprave predlažu da se u članku 12. stavku 3. brišu riječi: “koja odgovara
vrijednosti 100 posto iznosa procijenjene naknade za korištenje distribucijskog sustava
za ugovorenu uslugu distribucije plina od nastupa raskida ugovorao distribuciji plina do
isteka tekuće plinske godine.“

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlozi zahtjevaju dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja. 

PRILOG 
2.

Sudionik rasprave predlaže da se u prilogu 2. u dodatnoj točki definira da dnevno
raspoređena energija za pojedinog korisnika/voditelja bilančne skupine koju operator
distribucijskog sustava dostavlja operatoru transportnog sustava do 8. dana u mjesecu
za prethodni mjesec smije odstupati maksimalno +/-10% od raspodjele dnevno
preuzete količine iz točke 4. koju obavlja operator transportnog sustava sukladno
Mrežnim pravilima transportnog sustava, zbog toga što smatraju da je ovakva mjera
neophodna do uvođenja standardnih profila potrošnje i/ili novog načina raspodjele
zajedničko izmjerenih količina na ulazima u distribucijske sustave.      
Sudionik rasprave smatra da se moraju definirati format podataka i način dostave
podataka operatora distribucijskoga sustava HROTE-u i samim time pokuša
automatizirati cijeli proces, uvažavajući da će isto iziskivati dodatne troškove.

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlozi zahtjevaju dodatno razmatranje i transparentno
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog
savjetovanja. 
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