
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava         

Stvaratelj dokumenta, 
tijelo koje provodi 
savjetovanje  

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 

Svrha dokumenta  

HERA je na 11. sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. svibnja 2018. utvrdila 
Prijedlog Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (dalje: Prijedlog 
Mrežnih pravila) koji je izrađen na način da se uzimaju u obzir odredbe svih 
zakonskih i podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj, a 
posebno Zakon o tržištu plina („Narodne novine“, broj 18/18). O Prijedlogu 
Mrežnih pravila provedena je javna rasprava u razdoblju od 8. do 22. svibnja 
2018. 

Na 14. sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. svibnja 2018. HERA je utvrdila 
Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (dalje: Mrežna pravila). 

Mrežnim pravilima jasnije se definiraju propisane procedure kako bi odredbe 
bile razumljive, nedvosmislene i jasnije. Stoga se u Mrežna pravila uvode 
sljedeće bitne novine: 

 Organizator zatvorenog distribucijskog sustava 
Propisuje se način vođenja zatvorenog distribucijskog sustava, posebice 
vođenje podataka o obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca, kao i 
raspodjele preuzete energije plina.  

 Operator mjesta za opskrbu ukapljenim prirodnim plinom (UPP) i/ili 
stlačenim prirodnim plinom (SPP) 
Propisuje se način priključenja na distribucijski sustav mjesta za opskrbu 
UPP-om i/ili SPP-om. 

 Neovlaštena potrošnja plina 
Neovlaštena potrošnja plina i način postupanja u slučaju neovlaštene 
potrošnju plina, uređuju se detaljnije.  
Definicija plinomjera onesposobljenog za ispravan rad uređuje se detaljnije.  

 Neispravni plinomjer 
Izraz neispravni plinomjer pojašnjen je na način da se neispravnim 
plinomjerom smatra plinomjer kod kojeg brojčanik miruje dok se koristi plin 
ili su vidljiva mehanička oštećenja plinomjera. 

 Postupanje kod neuspjelog očitanja plinomjera  
Propisuje se razmjena informacija između operatora distribucijskog sustava i 
opskrbljivača plinom. 
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. 

 Podaci koji se odnose na krajnjeg kupca 
Propisuje se  rok u kojem je operator distribucijskog sustava dužan, na pisani 
zahtjev krajnjeg kupca, dostaviti sve podatke koji se odnose na krajnjeg 
kupca. 

 Mjerna pravila – očitanje plinomjera 
Propisuje se obveza ugradnje opreme koja omogućava mjerenje u toku dana 
za tarifne modele TM6, TM7 i TM8  
Operatoru distribucijskog sustava daje se mogućnost odabira vremena 
godišnjeg očitanja obračunskih mjernih mjesta unutar dužeg vremenskog 
razdoblja, tako da je operator distribucijskog sustava dužan provesti godišnje 



očitanje u roku od 30 dana unutar razdoblja od 1. svibnja do 1. srpnja 30. 
lipnja, umjesto u dosadašnjem propisanom roku 30. lipnja ± 15 dana. 

 Obavijest o ograničenju ili prekidu isporuke plina 
Propisuje se način obavještavanja krajnjih kupaca i korisnike sustava  

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
bili uključeni u postupak 
izrade odnosno u rad 
stručne radne skupine za 
izradu nacrta? 

Provedena je analiza zaprimljenih primjedbi i prijedloga od sudionika 
provedenog javnog savjetovanja, a nacrt, odnosno Prijedlog Mrežnih pravila 
izradila je HERA. 

Je li nacrt bio objavljen 
na internetskim 
stranicama ili na neki 
drugi odgovarajući način? 

DA. www.hera.hr 

Javna rasprava je bila otvorena od 
8. do 22. svibnja 2018. godine. 

www.hera.hr 

Koji su predstavnici 
zainteresirane javnosti 
dostavili svoja 
očitovanja? 

Dva anonimna očitovanja i sljedeći energetski subjekti koji imaju dozvolu 
HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti: 

1. Brod-plin d.o.o., Slavonski Brod 
2. Plinara istočne Slavonije d.o.o., Vinkovci 
3. Prvo Plinarsko Društvo d.o.o. - distribucija plina d.o.o., Vukovar 
4. Gradska plinara Zagreb d.o.o., Zagreb 
5. Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Zagreb 
6. RWE Hrvatska d.o.o., Zagreb 
7. Plinacro d.o.o., Zagreb (u svojstvu Predviđajuće strane i organizatora 

Koordinacijskog tijela) 
8. Termoplin d.d., Varaždin 

te ostala zainteresirana javnost: 

9.  Hrvatska akreditacijska agencija, Zagreb 
Razlozi 
prihvaćanja/neprihvaćanja 
pojedinih primjedbi 
zainteresirane javnosti na 
određene odredbe 
nacrta/prijedloga 

Detalji se nalaze u tablici – Rezultati Javnog savjetovanja - Prijedlog Mrežnih 
pravila plinskog distribucijskog sustava 

Troškovi provedenog 
savjetovanja  Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove. 

 


