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Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog 
Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava 

 

OBRAZAC 
SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava 

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 
javnosti 

Brod-plin d.o.o. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti Trg pobjede 5, 35 000 Slavonski Brod 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 
primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 
predstavnika zainteresirane javnosti 

Dalibor Bukvić 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavljate 

Operator distribucijskog sustava – cca 14 000 krajnjih 
kupaca 

Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s 
nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno 
(upisati „+“ ispred izabrane opcije) 

+ Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti 

 Anonimna objava 

Datum izrade: 21.05.2018. 

 
 

______________________________________ 
(potpis ovlaštene osobe) 

 
 
 
Napomene: 

1. U nastavku ovog obrasca upisuju se načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta te primjedbe i prijedlozi 
za pojedine članke. Tablice se mogu slobodno proširivati. 

2. Ukoliko se obrazac primjedbi šalje poštom ili faksom (01/6115-344), obrazac je potrebno potpisati. 
Obrasci se šalju na adresu 
 Hrvatska energetska regulatorna agencija 
 „za savjetovanje“ 
 Ulica grada Vukovara 14 
 10000 Zagreb  
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Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta 
 

Neusklađenost odredbi MPPDS vezano za korespondenciju opskrbljivača i ODS-a u slučaju nemogućnosti očitanja 
plinomjera dva puta uzastopno a vezano za pravo ODS-a za ograničenje ili obustavu plina krajnjem kupcu (čl. 50. st.1. 
točka 3. podtočka h. ). Uskladiti sa člankom 51. st. 2. točkom 3. 
Vlasništvo priključka vratiti ODS-u jer smatramo da je pravno upitno isključenje krajnjeg kupca s javne površine a na 
zahtjev Opskrbljivača ako je krajnji kupac i vlasnik priključka (vlasništvo je neotuđivo), te zbog toga je potrebno 
nakon izgradnje plinskog priključka isti prebaciti u vlasništvo ODS-a. U slučaju da je ODS vlasnik priključka a samim 
time i mjerne opreme smatramo da ODS nema potrebe za čuvanjem i naplaćivanjem troškova „čuvanja opreme“. 
U odredbama MPPDS-a u tekstu gdje se navodi riječi plinomjer dodati i riječi „i druge mjerne opreme“ (npr. vezano 
za članak 47. st. točka 9. ). 
U članku 65. detaljnije pojasniti problematiku situacije ako se plinomjer nalazi na javnoj površini ili ispred kuće ili na 
kući uz stazu, cestu, do kojeg ima pristup svaka osoba, što poduzeti u takvom slučaju s obzirom da se krajnji kupci 
opravdavaju da je oštećenje mogla napraviti bilo koja osoba te zašto bi on snosio troškove. Nadalje, detaljno 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 a otuđenjem plinomjera je htio prikriti 
manipulaciju na plinomjer jer ga u konačnici jeftinije izađe snositi troškove otuđenja plinomjera nego svih troškova u 
slučaju neovlaštene potrošnje, a što smo na našem distribucijskom području već imali nekoliko slučajeva otuđenja 
plinomjera pa čak i kod krajnjeg kupca kod kojega očitanje nije bilo moguće (krajnju kupac sam javljao očitanje) jer 
se plinomjer nalazio u zaključanom dvorištu sa dva velika psa, ali umješni lopov je ipak uspio u takvom dvorištu 
ukrasti plinomjer po navodima krajnjeg kupca a kod istog unazad nekoliko godina je očiti pad potrošnje plina. 
Vezano za odredbe MPPDS-a o neovlaštenoj potrošnji smatramo da ista nije u duhu zaštite ODS-a nego više se štiti 
krajnji kupac. Naime, teret dokazivanja onesposobljenosti plinomjera za ispravan rad je u ovom prijedlogu na ODS-u, 
što je apsurd. Svako mehaničko oštećenje plinomjera kod kojeg je moguće manipulirati na brojčanik se treba smatrati 
neovlaštenom potrošnjom odnosno svaki takav plinomjer je onesposobljen za ispravan rad. Smatramo da postupak u 
kojem ODS stavlja novi plinomjer a stari šalje na vještačenje, te u tom periodu krajnji kupac normalno troši plin, 
stvara nepovoljnu sliku na ODS-ove koji će imati sve više problema sa neovlaštenom potrošnjom, većih troškova 
obustava (odvjetnika, isključena na javnoj površini, sudskih postupaka itd.), a sve to vrijeme krajnji kupac uredno 
koristi plin.  
Pojasniti razloge ponovne primjene faktora korekcije prema temperaturi a prema članku 82. stavku 3. 
Za slučajeve isteka ugovora o opskrbi krajnjeg kupca obavezno predvidjeti da se isti isključuje izričito po nalogu 
Opskrbljivača a ne kao što trenutno predviđeno istekom datuma ugovora. Ovim prijedlogom se potrošača dovodi u 
izrazito nepovoljan položaj i isti nije uopće zaštićen, proizlazi da ODS treba isključiti potrošača kojemu istječe ugovor 
o opskrbi a da o tome ne dobije nikakav nalog. Operativno će ODS-ovi imati veliki problem praćenja roka isteka 
ugovora a problemi poglavito nastaju kada ugovor istječe danima u kojima nije dozvoljeno isključenje (prema ZOTP 
su to dani petak, subota i nedjelja te praznici i dani prije praznika) i dolaziti će do nepotrebnih isključenja krajnjih 
kupaca jer ODS nije na vrijeme obaviješten o produljenju ugovora. Cilj ODS-a će biti isključiti potrošača odmah po 
isteku ugovora a koji je možda u postupku produženja a o čemu ODS nema informaciju. Što u slučaju isključenja 
potrošača kojemu je istekao ugovor o opskrbi a isti je u postupku njenog produženja pri čemu je ODS zbog nedostatka 
informacija obavio isključenje potrošača – tko će snositi troškove isključenja??? Sve ovo se izbjegava ako se 
potrošača isključuje na temelju naloga Opskrbljivača. 
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Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno 
podlogama 
 
Članak 1.  

Članak 2.  

Članak 3.  

Članak 4.  

Članak 5.  

Članak 6.  

Članak 7.  

Članak 8.  

Članak 9.  

Članak 10.  

Članak 11.  

Članak 12.  

Članak 13.  

Članak 14. Da li se može ispuniti odredba stavka 2. i kroz pripravnost kod kuće radnika ODS-a, a koje je 
definirano i uređeno internim aktom ODS-a? 

Članak 15.  

Članak 16.  

Članak 17.  

Članak 18.  

Članak 19.  

Članak 20.  

Članak 21.  

Članak 22.  

Članak 23.  

Članak 24.  
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Članak 25.  

Članak 26.  

Članak 27.  

Članak 28.  

Članak 29.  

Članak 30.  

Članak 31.  

Članak 32.  

Članak 33.  

Članak 34.  

Članak 35.  

Članak 36.  

Članak 37.  

Članak 38.  

Članak 39.  

Članak 40.  

Članak 41.  

Članak 42.  

Članak 43.  

Članak 44.  

Članak 45.  

Članak 46.  

Članak 47. 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. BRISATI JER JE NEPROVEDIVO 
Izmijeniti – „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 
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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. 

Članak 48.  

Članak 49.  

Članak 50. Dodati u st.1.: 
- Opskrbljivač je ODS-u dužan potvrditi raskid ugovora o opskrbi sa krajnjim kupcem i nalogom 
zatražiti obustavu isporuke plina krajnjeg kupca najkasnije do datuma isteka ugovora. 
St.1. podstavak k. 
– potrebno je 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). 
Stavak 1. točka 3. podtočka h) je u suprotnosti s čl. 47. st. 1. toč.13. 
Stavak 1. točka 3. podtočka k) – dodati „po nalogu opskrbljivača“ 

Članak 51.  

Članak 52.  

Članak 53.  

Članak 54.  

Članak 55.  

Članak 56.  

Članak 57.  

Članak 58.  

Članak 59. Stavak 1. – dodati „adresa i kontakt podaci krajnjeg kupca i adresu mjernog mjesta“ prvenstveno 
zbog GDPR uredbe jer ćemo u protivnom morati imati privolu za ove podatke koji nam svakako 
trebaju 
Stavak 3. – zamijeniti tekst „ovjernu oznaku“ sa tekstom „plombu“. Pojam ovjerne oznake je 
potpuno drugi pojam i isti je predstavlja pojam umjeravanja. 
Stavak 3. – brisati „neovlašteni pristup brojčaniku“ jer smo mu 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. 
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. 
Stavak 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. 
Stavak 11. – izmijeniti jer krajnji kupac nema nikakav ugovorni odnos sa ODS-om već sa 
Opskrbljivačem te bi stoga njima trebao biti dužan dostaviti sve tražene podatke a Opskrbljivač 
proslijediti ODS-u. 

Članak 60. Stavak 2. – zamijeniti tekst „mjere se“ sa tekstom „se mogu mjeriti“. U protivnom ODS neće moći 
propisati ugradnju elektronskog korektora u slučajevima kada je to nužno a kod instalacija sa 
pretlakom do 100mbar. Kako u energetskoj suglasnosti propisati obvezu ugradnje elektronskog 
korektora za mjernu opremu veličine G100 ako je radni tlak instalacije do 100mbar. 

Članak 61.  
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Članak 62.  

Članak 63.  

Članak 64.  

Članak 65. Stavak 1. i 2. – dodati „oštećenju ili otuđenju plombe“ jer se ovjerna oznaka odnosi na oznaku 
državnog zavoda za mjeriteljstvo DZM-a. 

Članak 66.  

Članak 67.  

Članak 68. Stavak 7. staviti umjesto jedan sat od očitanja da se stavi dva sata od očitanja s obzirom da radno 
vrijeme počinje od 7,00  
Stavak 13. uskladiti s člankom 72.stavak 9. 

Članak 69. Stavak 1. – Zadržati članak iz trenutno važećih Mrežnih pravila. Bespotrebno komplicirani izračun 
sa minimalnim odstupanjima od trenutnog modela procjene. Ionako se radi o procjeni koja se 
korigira stvarnim očitanjem tako da nitko nije oštećen. 

Članak 70.  

Članak 71.  

Članak 72.  

Članak 73.  

Članak 74. Stavak 1. – dodati: povećanje priključnog kapaciteta bez znanja ODS-a, te kada krajnji kupac ne 
dozvoljava demontažu mjerne opreme a nema važeći ugovor o opskrbi 
Stavak 1. – dodati i „druge mjerne opreme“ jer se utjecaj na potrošnju plina može izvršiti i utjecaj na 
elektronski korektor. 
Stavak 1. – dodati „očito mehaničko oštećenje mjerne opreme koje omogućuje neovlaštenju 
potrošnju“. Npr bušenje brojčanika plinomjera 
Stavak 6. – dodati iza teksta „zamjenu plinomjera“ tekst „očitog mehaničkog oštećenja mjerne 
opreme koje utječe na ispravan rad“. Npr. vidljivim bušenjem brojčanika plinomjera a bez oštećenja 
plombi bi se plinomjer po ovome prijedlogu trebao poslati na vještačenje a očito je isti 
onesposobljen za ispravan rad, te potrošaču vratiti odmah novi plinomjer. Smatramo da se ovime 
nagrađuje lopova a ne uređuje sustav 

Članak 75. Stavak 3. – zamijeniti 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“. Neovlaštena potrošnja 
ne predstavlja utjecaj na mjernu opremu koji je uvijek vidljiv i često se ne može utvrditi vizualno 
nego samo demontažom i slanjem u ovlašteni laboratorij. Samim time kontrola od strane ODS-a koja 
se obavlja jedanput godišnje ne može nikako biti osnova za trenutak od kojeg se računa ispravnost 
mjerne opreme. Moguće je obavljati neovlaštenu potrošnju plina vrlo suptilnim metodama i to dugi 
niz godina a koja se jedino može utvrditi prilikom redovnog baždarenja. Ovime prijedlogom članka 
se zasigurno štiti neovlaštena potrošnja. 
Stavak 4. – BRISATI 

Članak 76. Stavak 2. – definirati naknadu u slučaju samovoljnog priključenja a to je slučaj izgradnje priključka 
bez znanja ODS-a. Za ovaj slučaj ne postoji izdana energetska suglasnost niti kapacitet pa je izračun 
naknade nemoguć 
Stavak 6. – ovime stavkom se nagrađuje neovlaštenog potrošača odnosno daje se loša poruka 

Članak 77.  

Članak 78.  
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Članak 79.  

Članak 80.  

Članak 81.  

Članak 82.  

Članak 83.  

Članak 84.  

Članak 85.  

Članak 86.  

PRILOG 1.  

PRILOG 2.  

PRILOG 3.  

 


