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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 

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti Radnička cesta 1, Zagreb 

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

Osoba ovlaštena za zastupanje: 
Tihana Colić, dipl.ing. 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavljate 

Operator distribucijskog sustava s 403 zaposlena i 
 282 000 korisnika sustava 

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: 22.05.2018. 

 
 

______________________________________ 
(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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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. Predlaže se dodati 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“ 

Članak 9.  

Članak 10.  

Članak 11.  

Članak 12. Stavak 4.  
Predlaže se da HERA definira pojam „operator povezanog sustava“ koji nije definiran niti u jednom 
zakonskom i podzakonskom propisu koji se odnosi na energetske djelatnosti. 

Članak 13. Stavak 3. 
Predlaže se riječi: „1. kolovoza“ zamijeniti s riječima: „1. listopada“ 
 
Stavak 5.  
Predlaže se u trećem redu iza riječi: „o“ dodati riječ: „privremeno“ 
Predlaže se iza riječi: „stavka 3. ovog članka“ dodati riječi: „a najkasnije do 01. listopada podatak o 
konačno utvrđenim gubicima iz stavka 3. ovog članka.“ 
 
Obrazloženje: 
 Navedena izmjena se predlaže iz razloga što nakon očitanja svih obračunskih mjernih mjesta postoji 
period u kojem ODS zaprima i obrađuje reklamacije na očitana stanja te na procijenjena stanja u 
slučaju nemogućnosti očitanja. Također, predlažemo da se ostavi određeno vrijeme i operatoru da 
izvrši sveobuhvatne kontrole sumnjivih potrošnji (negativna potrošnja ili hipertrofirana potrošnja), a 
sve u svrhu točnijeg i transparentnijeg izračuna. U slučaju nemogućnosti korekcije predmetnog 
datuma na 1. listopada predlažemo alternativu 1. rujna,  i da se uzme činjenica da je vrijeme izrade 
izvješća o izračunu gubitaka ujedno i sezona godišnjih odmora pri čemu velik dio krajnjih kupaca nije 
u mogućnosti omogućiti nam pristup obračunskom mjernom mjestu. 
 
Stavak 6. 
Predlaže se iza riječi: „sustava“ dodati riječi: „te se utvrđuju u postotnom iznosu za naredno razdoblje 
obračuna gubitaka“ 
 
Stavak 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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Obrazloženje:  
Navedeno se predlaže kako bi se osigurao srazmjer visine sredstava koje operator izdvaja na ime 
podmirenja gubitaka u odnosu na novčani tok u istom vremenskom periodu. Ukoliko je poznato da je 
ljeti mjesečna distribucija nekoliko puta manja od one u periodu ogrjevne sezone, onda je jasno da je 
operatoru lakše osigurati sredstva za gubitke razmjerno samoj količini preuzetog plina u plinski 
distribucijski sustav. 
 

Članak 14. Stavak 1. 
Predlaže se iza riječi: „krajnjim kupcima“ dodati riječi: „kupcima, kupcima iz kategorije kućanstvo i 
kupcima koji nisu kućanstvo“ 
Stavak 3. alineja 5. 
Predlaže se riječ: „i“ zamijeniti sa zarezom, a iza riječi „službama i“ dodati riječi:  
„krajnjim kupcima i“ 

Članak 15. Stavak 1. alineja 2. 
Predlaže se riječi: „u vlasništvu“ zamijeniti riječima „koji su ustupljeni na gospodarsko upravljanje,“ 

Članak 16.  

Članak 17.  

Članak 18. Stavak 4.  
Predlaže se riječ: „šest“ zamijeniti s riječi: „osam“ 
 
Obrazloženje: 
Zagreb obiluje višestambenim objektima u kojima je potrebno  dovršiti zamjenu plinomjera s 
ispitivanjem unutarnje plinske instalacije i vrlo često 6 sati nije dovoljno za jednu radnu ekipu da 
dovrši posao na nemjerenom dijelu plinske instalacije koji se proteže kroz cijelu zgradu, a za dvije 
ekipe nema dovoljno plinomjera za zamjenu. Racionalnije je pri tome zadržati ekipu još 1-2 sata na 
istom ulazu i očekivati rješavanje u roku do 8 sati. Time je rok od 6 sati nedovoljan za ODS takvog 
kapaciteta kakav je Gradska plinara Zagreb koja zbog nedovoljnog roka nije spremna na plaćanje 
mandatnih kazni ili provjere postupanja. 
 
Predlaže se dodati 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“ 

Obrazloženje:  
Potrebno je bolje definirati vrijeme za planske poslove za ODS-a u odnosu na OTS-a i navedeno se 
nikako ne može postaviti u „isti rang“ iz razloga jer je za sada propisano i za ODS i OTS od 31. ožujka 
do 1. listopada, a navedeno je u prošlosti znalo prouzročiti iznimne probleme ODS-a nakon poduzetih 
radova (uglavnom obustave) od strane OTS (npr. 25. rujna).  
Navedenim (periodom za planske poslove od 31. ožujka do 1. listopada) se ODS-a „stavlja“ u 
neravnopravni položaj u odnosu na OTS-a, a poznato je da ODS-a prema krajnjim kupcima na 
distribucijskom sustavu ima daleko šire obveze nego što OTS-a ima prema ODS-a odnosno prema 
povezanim sustavima (misli se na potreban vremenski period za obavljanje svih propisanih radova).   

Članak 19.  

Članak 20.  

Članak 21.  
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Članak 22. Stavak 8.  
Predlaže se iza riječi: instalacijama“ dodati riječi: „i dokaz o legalnosti građevine.“ 
 
Obrazloženje:  
Navedeno je potrebno kako bi se suzbila nelegalna gradnja i nadogradnja. 

Članak 23. Stavak 1. 
Predlaže se dodati nova alineja koja glasi: 
„-namjena potrošnje plina“ 

Članak 24. Predlaže se 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.“ 

Obrazloženje:  
U slučaju kada je investitor definirao da će primjerice objekt za kojeg traži energetske uvjete biti 
spojen na centralni toplinski sustav kao primarni izvor za grijanje objekta, a da će prirodni plin biti 
energent kojeg će se koristiti za kuhanje, održavanje plinskog sustava  postaje financijski neodrživo, 
te se mora ostaviti mogućnost operatoru distribucijskog sustava da odbije investitora s takvom 
koncepcijom priključenja objekta na plinski distribucijski sustav. Nastavno na to, i plinovod koji bi u 
određenoj dužini služio za distribuciju plina za tako energetski koncipirane objekte postaje neisplativ, 
neodrživ i ne može se prikupiti dovoljno sredstava za redovno održavanje takvih dijelova plinskog 
sustava. 

Članak 25.  

Članak 26.  

Članak 27.  

Članak 28. Stavak 2. alineja 3. 
Predlaže se  iza riječi: „kapacitetu“ dodati riječi:“ i tlačnom razredu“ 
Stavak 5. 
Predlaže se iza riječi „proizvoda“ dodati riječi: „i dokaz o legalnosti građevine.“ 
 
Obrazloženje:  
Navedeno je potrebno kako bi se suzbila nelegalna gradnja i nadogradnja. 

Članak 29.  

Članak 30. Stavak 5. 
Predlaže se mijenjati stavak 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.“ 
 
Predlaže se da dosadašnji stavak 5. postane stavak 6. 
 
Obrazloženje:  
Isto se predlaže radi oslobođenja našeg kapaciteta u plinovodima budući krajnji kupac duže vrijeme 
ne troši plin, a ugovor o opskrbi plinom je aktivan. 
 
Predlaže se dodati 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. 
 



 

5 

(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 31.  

Članak 32.  

Članak 33.  

Članak 34.  

Članak 35.  

Članak 36.  

Članak 37.  

Članak 38.  

Članak 39.  

Članak 40.  

Članak 41.  

Članak 42. Stavak 1. 
Predlaže se izmijeniti 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“ 
 
Obrazloženje: 
Imajući u vidu Opće uredba o zaštiti osobnih podataka kojim je operator distribucijskog sustava  izuzet 
od dobivanja privole za korištenje osobnih podataka, ukoliko su isti uvjetovani zakonskim odredbama, 
potrebno je da se zaposlenici operatora legitimiraju prilikom vršenja usluga krajnjem kupcu. 
 
Predlaže se riječi: „Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima“ zamijeniti riječima: „posebnih 
zakona“. 
 
Obrazloženje:  
Zbog moguće buduće promjene naziva zakona, predlaže se staviti općenito zakoni. 
 
Predlaže se da dosadašnji stavci 1., 2., 3. i 4. postanu stavci 2., 3., 4. i 5. 
 
 

Članak 43.  

Članak 44.  
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Članak 45. Predlaže se dodati novi stavak koji bi glasio: 
„(2)Nakon montaže plinomjera, krajnji kupac je dužan plinomjer ustupiti na gospodarsko upravljanje 
operatoru distribucijskog sustava bez naknade“ 
 

Članak 46.  

Članak 47. Alineja 9. 
Predlaže se brisati. 
Obrazloženje: 
Operativno u rokovima zadanim za očitanje nije moguće izvršiti provjeru stanja plinomjera i svih 
navedenih ovjernih oznaka uz izradu zapisnika i verifikaciju istog od kupca i očitača, 
zadovoljavajućom kvalitetom. Provjera ovjernih oznaka zahtjeva određena predznanja i duže 
zadržavanje zbog obrade pregleda od onog kojeg očitači imaju na raspolaganju za očitanje ukupnog 
broja OMM u zadanim rokovima iz čl.68 stavak (6) uz razumne troškove. 
Alineja 14. 
Predlaže se iza riječi: „krajnjem kupcu“ dodati riječi: „a krajnji kupac je dužan osigurati nesmetano 
izvršenje radova“ 

Članak 48.  

Članak 49.  

Članak 50. Predlaže se dodati novi članak 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. „ 
 
Obrazloženje:   
Stavak se želi dodati zbog problema koji ima ODS u slučajevima kada krajnji kupac ne dozvoljava 
obustavu plina, a i dalje troši plin iako je ugovor o opskrbi plinom raskinut. 
 
Predlaže se dodati novi članak 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.“ 
 
Obrazloženje: 
U velikom broju slučajeva ODS ne može pristupiti OMM-u te je opskrbljivač kao ugovorni partner 
krajnjem kupcu dužan omogućiti pristup ODS-u. 

Članak 51. Stavak 2.  
Alineja 3. 
Potrebno je naglasiti podjelu 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. 
 
Stavak 3.  
Predlaže se iza prve alineje dodati alineja koja bi glasila: 
„-dostaviti promjene uvjeta potrošnje plina definiranih energetskom suglasnošću koji se odnose na 
smanjenje potrošnje ili prekid potrošnje plina na dulje razdoblje,“ 
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Obrazloženje:  
Potrebno je istaknuti obvezu krajnjeg kupca za dostavu promjene uvjeta potrošnje u odnosu na one 
koje su definirani energetskom suglasnosti kod svake promjene uvjeta potrošnje plina te o istom 
obavijestiti operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača ( pri tome prije svega mislimo na 
značajno smanjenje potrošnje ili prekid potrošnje na dulje razdoblje, jer je povećanje priključnog 
kapaciteta obrađeno ovim mrežnim pravilima) 
 
Alineja 2. 
Predlaže se iza riječi: „davati“ dodati riječi: „sve ostale“ 
 
Alineja 4. 
Predlaže se iza riječi: „plinomjera,“ dodati riječi: „zamjenu i demontažu te pregled i kontrolu 
ispravnosti plinomjera“ 
 
Alineja 5. 
Predlaže se iza riječi: „instalacije“ dodati riječi: „te pregled i kontrolu ispravnosti izvedbe plinske 
instalacije odnosno usklađenost s projektnom dokumentacijom (shema UPI)“ 
 
Predlaže se dodati nova alineja 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. 
 
 

Članak 52. Stavak 4. i 5.  
Predlaže se brisati. 
Obrazloženje: 
Potrebno je sve promjene na obračunskim mjernim mjestima  ažurirati direktno u centralnom registru 
od strane onog sudionika TP kod kojeg se promjena događa,  te ukinuti paralelne razmjene podataka 
između opskrbljivača i operatora distribucijskog sustava. Svaki sudionik na tržištu plina bi trebao 
imati mogućnost ažuriranja podataka u okviru svoje nadležnosti, a centralni registar, kao centralno 
mjesto evidencije podataka šalje obavijesti elektroničkom poštom o promijeni nad određenim 
podacima svim sudionicima koji su vezani za konkretno obračunsko mjerno mjesto (ugovorom o 
priključenju, ugovorom o opskrbi, ugovorom o distribuciji). 
 

Članak 53.  

Članak 54. Stavak 4. 
Potrebno je definirati formu „Popis  obračunskih mjernih mjesta“ i načina ažuriranja istog. Radi se o 
velikoj količini podataka koja ne može biti prilog od dvije stranice. Uzimajući u obzir formiranje 
centralnog registra postavlja se pitanje svrsishodnosti ovog Priloga. Trebalo bi kroz ugovor o 
distribuciji ustanoviti da je portfelj korisnika sadržan u izvješću koji je dostupan iz centralnog registra 
OMM koji vodi HROTE. 
 
Predlaže se brisati riječi: „opskrbljuje plinom“. 
Obrazloženje: 
Ukoliko korisnik sustava na nekom distribucijskom sustavu prvi put sklapa ugovor o distribuciji isti 
ne može za taj distribucijski sustav imati obračunska mjerna mjesta koja opskrbljuje plinom. 
 
Stavak 5.  
Predlaže se iza alineje  „ -ime i prezime ili naziv krajnjeg kupca koji koristi obračunsko mjerno mjesto“ 
dodati novu alineju koja glasi: „– ime i prezime ili naziv vlasnika etažne jedinice u kojoj je smješteno 
obračunsko mjerno mjesto“. 
 
Obrazloženje:  
Predmetni podatak uz to što je bitan operatoru distribucijskog sustava plina povezano  s prijedlogom 
izmjena članka 59. stavak 1, bitan je i opskrbljivaču na predmetnom obračunskom mjernom mjestu 
kako bi bilo povezano s odredbama iz članka 10. Općih uvjeta za opskrbu plinom koje govore o 
ustupanju ugovora o opskrbi plinom na treće osobe, najčešće najmoprimce objekata ili etažnih 
jedinica u kojem je smješteno obračunsko mjerno mjesto. 
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Stavak 6. 
Predlaže se iza riječi „sustava „ dodati riječi: „putem format datoteka koje propisuje operator 
distribucijskog sustava“. 
Ako će se stavak zadržati u formi „ažurirati popis obračunskih mjernih mjesta“  i uz uvjet da centralni 
registar ne preuzme ulogu mjesta sa kojeg će se moći dobiti svi relevantni podaci, potrebno je rokove 
dostave podataka uskladiti sa Općim uvjetima opskrbe plinom  
 
Stavak 7. 
Predlaže se brisati. 
 
Obrazloženje:  
Sukladno ugovoru o opskrbi plinom, krajnji kupac je dužan svaku promjenu dojaviti svom 
opskrbljivaču, a opskrbljivač operatoru distribucijskog sustava, a ne obrnuto. Operator ne može vršiti 
izmjene ukoliko one nisu popraćene promjenom ugovora o opskrbi. 
 

Članak 55.  

Članak 56.  

Članak 57.  

Članak 58.  

Članak 59. Stavak 1. 
Predlaže se iza riječi: „što“ dodati riječ: „minimalno“ 
Predlaže se iza alineje „- 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, 
 
Obrazloženje:  
Predmetni podatak je bitan operatoru distribucijskog sustava plina i tijekom utvrđivanja odgovornosti 
prilikom pronalaska neovlaštene potrošnje, i davanja upozorenja i sankcioniranja odnosno 
podnošenja prijava u slučajevima kršenja i Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima i Zakona o 
zaštiti od požara.. Zadržavanjem samo „naziva krajnjeg kupca“ se apostrofira samo ime tvrtke, bez 
imena odgovorne osobe, a također set podataka ne omogućava raspoznavanje statusa OMM-a koje je 
u najmu ili čak podnajmu čime se bez tog seta stvara zbrka u kojoj se najbolje snalaze oni koji s 
namjerom učestvuju u neovlaštenoj potrošnji plina. Sudska praksa je pokazala da u takvim 
slučajevima ODS nije u stanju jednoznačno predočiti odgovornu pravnu ili fizičku osobu koja je prema 
podacima ODS-a odgovorna za počinjenje neovlaštene potrošnje, a nije imala niti osnove prikupiti 
podatak kojim bi se jednoznačno utvrdila odgovorna osoba. 
Također, takva vrsta podataka (što detaljnija) je neophodna ODS-a iz razloga i mogućeg provođenja 
obustave plina zbog proglašenja kriznog stanja u opskrbi plinom, a sukladno Planu za krizna stanja 
kojeg smo dužni jedanput godišnje ažurirati i dostaviti OTS i Ministarstvu na odobrenje. 
Samo vlasnik imati ovlasti tražiti izmjene na postojećoj plinskoj instalaciji ili dati punomoć korisniku 
obračunskog mjernog mjesta, a sve u skladu s OUOP i članku 10. U postojećoj regulativi nigdje se 
jasno ne navodi pojam vlasnika samostalne etažne cjeline. 
Također, isto je potrebno zbog Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka jer ćemo u protivnom morati 
imati dopuštenje za predložene podatke koji nam zaista trebaju. 
 
Stavak 3. 
Predlaže se riječi: „neovlašteni pristup brojčaniku“ zamijeniti riječima: „neovlaštene radnje u svrhu 
manipulacije potrošnjom plinom“. 
 
Stavak 9. 
Predlaže se iza riječi: “mjernog mjesta“ dodati riječi: „a kojom prilikom je ovlaštena osoba operatora 
distribucijskog sustava dužna krajnjem kupcu pokazati službenu iskaznicu“ 
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Stavak 11. 
Predlaže se brisati. 
 
Obrazloženje: 
 Nema smisla propisivati obvezu krajnjem kupcu da nastale promjene ( ime i prezime, naziv krajnjeg 
kupca…. koji koristi OMM) prioritetno prijavljuje operatoru distribucijskog sustava. Naime , kupac 
mora prvo regulirati  ugovor o opskrbi, a svaku promjenu ugovora o opskrbi opskrbljivač mora 
dojaviti operatoru. Operator ne može vršiti izmjene ukoliko one nisu popraćene promjenom ugovora 
o opskrbi. Cilj je smanjiti papirologiju i pojednostaviti postupak promjene za kupca i za ODS. 
 
Predlaže se dodati 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“ 
 
 

Članak 60.  

Članak 61.  

Članak 62.  

Članak 63.  

Članak 64.  

Članak 65.  

Članak 66. Stavak 2. 
Predlaže se iza riječi „mjeriteljstvo“ dodati riječi „te uz vještačenje službene osobe Državnog zavoda 
za mjeriteljstvo, a prema propisanim zakonskim i podzakonskim aktima iz područja zakonskog 
mjeriteljstva.“ 
Stavak 3. 
Predlaže se iza riječi: „ispitivanja“ dodati 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“ brisati. 
Stavak 4. 
Predlaže se iza riječi: „troškove izvanrednog ispitivanja „ dodati riječi: „i zamjene plinomjera i druge 
mjerne opreme“ 

Članak 67. Stavak 8.  
Predlaže se iza riječi: „plinom,“ dodati riječ: „ sve“ a iza riječi: „troškove“ dodati riječi „vezane za“ 
Predlaže se brisati riječi: „a što se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga operatora 
distribucijskog sustava.“ 
Obrazloženje: 
 Troškovi uzorkovanja se naplaćuju prema cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog 
sustava, a troškove ispitivanja (kromatografska analiza prirodnog plina i izvještaj), snosi podnositelj 
zahtjeva prema stvarnim troškovima ponuditelja. 

Članak 68. Stavak 4. 
Predlaže se riječ: „tri“ zamijeniti s riječi: „šest“. 
 
Obrazloženje:  
Smatramo da je to prerigorozna odredba, pa predlažemo da se za poduzetništvo promijeni na način 
da se period produži na ± 6 dana, a za kućanstvo na ±15 dana, osobito u uvjetima šestomjesečnog 
razdoblja. GPZ raspolaže velikim brojem krajnjih kupaca kojima je vrlo teško uskladiti očitavanje s 
tolerancijom od ± 3 dana. U slučaju da je za tromjesečno razdoblje s naše strane predloženo povećanje 
preveliko, predlažemo gradaciju na način da se za tromjesečno razdoblje uvede tolerancija od ±10 
dana, kako bi navedene odredbe bile smislene. 
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Stavak 5. 
Predlaže se brisati riječi „koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge“ 
 
Obrazloženje:  
U uvjetima potpunog ili značajnijeg korištenja mogućnosti otvaranja tržišta kod kupaca iz kategorije 
kućanstvo moglo bi doći do operativnih i troškovnih problema ukoliko se uvjet mjesečnog očitanja 
kućanstva koje ne koristi javnu opskrbu zadrži. Ne vidimo razliku u mogućnosti procjene 
karakteristične grupe kupaca kućanstvo, bilo da oni koriste javnu opskrbu ili ne, unutar obračunskog 
razdoblja koje je za kućanstvo koje koristi javnu opskrbu može biti 6 mjeseci. 
Alineja 1. 
Predlaže se riječ: „tri“ zamijeniti s riječi: „petnaest“ 
Alineja 2. 
Predlaže se riječ: „tri“ zamijeniti s riječi: „petnaest“ 
 
Stavak 6. 
Predlaže se riječ: „30 lipnja“ zamijeniti s riječi: „31. svibnja“ 
Predlaže se riječ: „tri“ zamijeniti s riječi: „petnaest“ 
 
Obrazloženje:  
Alternativno, u slučaju nemogućnosti usklade interesa većine operatora na području Republike 
Hrvatske, predlažemo rješenje „plivajuće“ naravi tako da se postavi zadani period unutar kojeg treba 
izvršiti godišnje očitanje npr. 31.05.-30.06 +/- 15 dana, a operatori su upravo u tom periodu dužni 
izvršiti propisano očitavanje svih obračunskih mjernih mjesta. Na postojeći način definiran period 
očitavanja iznimno je neproduktivan, ne samo za ovaj ljetni period, već i kao odjek te odredbe u skladu 
sa stavkom 5., zadnjom alinejom (slijedeće očitavanje za 6 mjeseci) i na zimski period u kojem također 
krajnjih kupaca iz kategorije kućanstva nema jer su na zimovanju, a dio poduzetništva na kolektivnim 
godišnjim odmorima i imaju zaključane prostore u kojima je smješteno obračunsko mjerno mjesto. 
 
Stavak 9.  
Predlaže se riječi: „koja omogućuje daljinsko očitanje“ zamijeniti riječima: „ kojim se omogućuje 
praćenje potrošnje plina u realnom vremenu.“ 
 
Obrazloženje:  
U poveznicama stavka 7. i 8. i veze članka 61. na koji se članak 68. poziva potkralo se nepostojanje 
raščlambe tehnoloških mogućnosti različitih  uređaja za daljinsko očitavanje plinomjera. Dakle, 
postoji uređaji koji omogućavaju satno praćenje, no i uređaji radio-moduli koji se očitavaju drive-by 
ili walk-by metodom, pristupom do objekta u kojem je obračunsko mjerno mjesto što ne omogućuje 
satno praćenje. Članak 68, stavak 8 apostrofira da će ODS prema članku 61. Stavak 3. ugrađivati 
isključivo uređaje za satno praćenje potrošnje. Potrebno je tekstu dodati nastavak, a u protivnom na 
sva OMM s radio-modulima trebali bi upućivati očitače u 6:00, 12:00 i 20:00 sati na očitavanje 
potrošnje plina. Predlažemo da se riječi na kraju stavka „…daljinsko očitanje.“ zamijene riječima 
„…praćenje potrošnje plina u realnom vremenu.“ čime bi se jednostavno otklonila dvojba u 
očekivanjima opskrbljivača i tehničko-tehnološkim mogućnostima operatora distribucijskog sustava 
plina, a u tom pravcu je i dobiven odgovor HERA-e na predmetno pitanje. 
 
Stavak 13. 
Predlaže se iza brojke „2“ dodati riječ: „radna“ 
 
Predlaže se zadržati odredbe st. 13. do 18. sadržane u Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog 
sustava (NN, br. 155/14, 43/17 i 18/18) 
 
 

Članak 69. Stavak 1. 
Iza riječi: „temeljem očitanja“ treba dodati riječi: „ili temeljem prihvaćenih podataka zaprimljenih od 
strane krajnjeg kupca“ 
Obrazloženje: 
Dojavljena stanja koje je ODS ocijenio kao prihvatljivim i unio u listu očitanja imaju isti status kao 
očitanje jer je prihvatom tog stanja i unosom u listu očitanja preuzeo odgovornost za iste. 

Članak 70. Predlaže se prije riječi: „U“ dodati riječi: „(1) Iznimno od članka 69. Mrežnih pravila,“ 
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Članak 71. Stavak 6. 
Predlaže se riječi: „a prije početka primjene dužan ih je objaviti na svojoj mrežnoj stranici“ zamijeniti 
s riječima: :“ temeljem propisane Metodologije od strane operatora.“ 
Obrazloženje: 
 Potrebno je da HERA propiše jedinstvenu metodologiju izrade, ažuriranja i primjene standardnog 
profila potrošnje.  

Članak 72. Stavak 3. 
Predlaže se brisati. 
Obrazloženje: 
Obveza operatora distribucijskog sustava je suvišna nakon uspostave centralnog registra. Sve 
informacije mogu automatski stizati sudionicima tržišta plina iz centralnog registra. 
 
Stavak 9. 
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? 
    
Predlaže se iza riječi: „očitanju“ dodati riječi: „ili raspodjeli dnevnih količina isporučenog plina“, a 
iza riječi: „obavijestiti“ dodati riječi: „operatora transportnog sustava“ 
 

Članak 73.  

Članak 74. Stavak 1. 
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“. 
 
Obrazloženje:  
Mogućnost ilegalne izvedbe priključka koje uvidom u stanje etažne jedinice nije rezultiralo i 
preuzimanjem plina jer stranka nije izvela unutarnju plinsku instalaciju. Bez toga bi ODS bio u obvezi 
prema sadašnjim oblicima akata izračunat neovlaštenu potrošnju, koje u slučaju da stranka ne želi 
platiti završava sudskim postupkom. Sud bi utvrdio da nije bilo neovlaštene potrošnje i time okončava  
(nepotrebno) postupanje i ODS-a i suda. U tim slučajevima nema neovlaštene potrošnje, ali ima 
ugroze PDS-a te zdravlja, imovine i života ljudi. 
Samovoljno puštanje plina u instalaciju događa se u slučajevima kada ODS zbog nesuradnje kupaca 
vrši obustavu isporuke plina zatvaranjem zapornog elementa na sustavu ili nemjerenom dijelu 
unutarnje instalacije (glavni zapor, zapor vertikala za višestambene objekte ili zapor prije plinomjera) 
nakon čega krajnji kupac samovoljno vrši preuzimanje plina u svrhu potrošnje istog.  
 
Stavak 3. 
Uvidom u Registar akreditacija vidljivo je da ne postoji tvrtka akreditirana za traseološko vještačenje, 
osim Centra „Ivan Vučetić“ koji  je ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova. Stoga,  nije 
jasno koja će tvrtka tehnički vještačiti plinomjer kod kojeg postoji sumnja u onesposobljenost za 
ispravan rad. 
 
Stavak 4. 
Predlaže se riječ: „korisnik“ zamijeniti s riječi: „kupac“ 
 
Stavak 5. 
Predlaže se brisati riječ: „dužnost“. 
Obrazloženje:  
Postoji iskustvo utvrđivanja nelegalne potrošnje i kod, za Republiku Hrvatsku, sistemski važnih 
poduzeća (velike pekare, poduzeća za uklanjanje onečišćenja iz okoliša…) te bi slijepim postupanjem 
bila načinjena šteta koja bi mogla biti za predmetni gospodarski subjekt znatno veća od štete na ime 
neovlaštene potrošnje plina. U slučaju da u neizbježnom sudskom procesu sud donese odluku u korist 
krajnjeg kupca iz bilo kojeg razloga, pa i iz činjenice da je operator trebao imati na umu da se radi o 
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sistemski važnom poduzeću, operator distribucijskog sustava pretrpio bi štetu koja bi značajno 
premašivala iznos samog obračuna neovlaštene potrošnje plina. 
 
Stavak 8. 
Predlaže se iza riječi: „potrošnje plina“ dodati riječi: „uključujući i foto dokumentiranje“ te riječ: 
„može“ zamijeniti s riječi: „ima pravo“. 
 
 

Članak 75. Stavak 1. 
Predlaže se stavak izmijeniti i raščlaniti 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.“ 

 
Obrazloženje za stavak 2.: 
Uređivanje slučaja kad ne postoji krajnji kupac u bazi podataka, npr. kad se osoba samovoljno 
priključila na sustav . 
 
Obrazloženje za stavak 3.: 
Predlažemo uvođenje roka za izdavanje računa za neovlaštenu potrošnju plina – mjesec dana od kada 
je ODS utvrdio neovlaštenu potrošnju plina obzirom da u drugim zakonskim i podzakonskim propisima 
nije ništa propisano, a sve kako bi se izbjegli prigovori stranaka vezano za rok izdavanja računa za 
neovlaštenu potrošnju. 
 
Stavak 2. 
Predlaže se iza riječi: „može“ dodati riječi: „provjerom svojih aktivnosti na obračunskom mjernom 
mjestu ili analizom potrošnje plina na predmetnom obračunskom mjernom mjestu u prethodnom 
periodu“ 
 
Obrazloženje:  
Predlaže se navedeno kako bi se sudu moglo objasniti da je pregledom liste izvršenih radnih naloga 
na predmetnom obračunskom mjernom mjestu ili analizom potrošnje plina u dužem vremenskom 
periodu bilo moguće utvrditi okviran početak nastajanja neovlaštene potrošnje plina. Naime, gotovo 
svaka potrošnja plina svakog krajnjeg kupca pa i primjerice kućanstva koje plin koristi za grijanje 
ima u grafičkom prikazu potrošnje karakteristiku kvazi-sinusoide. U slučajevima kada se vrši analiza 
potrošnje, za ono obračunsko mjerno mjesto na kojem je izvršen zahvat kojim se neovlašteno troši plin 
vidljiv je lom karakteristične krivulje i nagli pad potrošnje čime se može utvrditi okviran početak 
nastajanja neovlaštene potrošnje plina. 
 
Stavak 4. 
Nije jasno zbog čega je skraćen rok za izračun trajanja neovlaštene potrošnje plina na 6. mjeseci kad 
je operatoru dana mogućnost provjere stanja plinomjera najmanje jednom godišnje sukladno članku 
74. stavku 5. MPPDS i mogućnost procjene potrošnje plina najviše dva puta uzastopno (ako se radi o 
obvezi očitanja svakih 6 mjeseci).Počinitelji NP najčešće vrše opstrukciju pristupa OMM-u i u svrhu 
zamjene brojila i u svrhu očitanja osobito GPZ-u koji ima plinomjere smještene unutar etažnih jedinica 
vlasnika, tako da predmetni rokovi, kad vlasnik ne omogući/dozvoli očitavanje, itekako djeluju kao 
dodatni poticaj počinjenju NP. Predlažemo da se zadrži godina dana kao dosadašnji relevantni rok. 
Alternativno, predlažemo uvođenje fiksne naknade za neovlaštenu potrošnju plina. 
 
Predlaže se dodati 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“ 
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Obrazloženje: 
Sudska praksa je pokazala da suci u postupcima kao relevantno stanje koriste stanje s plinomjera i 
traže izračun potrošnje s osnova stanja na plinomjeru. 
 

Članak 76.  Predlaže se dodati novi stavak 7. koji bi glasio:  
 „(7) Obveza plaćanja naknade za neovlaštenu potrošnju plina ne oslobađa krajnjeg kupca obveze 
plaćanja korisniku sustava  nesporno potrošenu količinu plina.“ 
 
Obrazloženje: 
 Navedeni prijedlog je izuzetno bitan, posebno u slučajevima kada stranka svojim radnjama stvara 
uvjete za smanjenje, ali ne i prekid bilježenja potrošnje plina u svrhu pokušaja prikrivanja neovlaštene 
potrošnje plina, primjerice skidanjem ovjerne plombe plinomjera i periodički svako mjesečno 
vraćanjem brojčanika na stanje koje je ipak malo veće od onog za prethodni mjesec. Navedeni članak 
pomogao bi operatorima distribucijskih sustava pojasniti sudovima da naknada nije stvarna 
potrošnja, već svojevrsna kazna za počinjenje krađe plina 
 
Predlaže se dodati novi stavak 8. koji bi glasio: 
„(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.“ 
 
Obrazloženje:  
Navedeni prijedlog uređuje postupanje s opremom koju je moguće počinitelj neovlaštene potrošnje 
oštetio. 

Članak 77. Stavak 1. 
Predlaže se iza riječi: „isporuke plina“ dodati riječi: „troškove stavljanja izvan funkcije samovoljno 
izvedenog priključka“. 
 
Predlaže se 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.“ 

Članak 78.  

Članak 79.  

Članak 80.  

Članak 81.  

Članak 82.  

Članak 83.  

Članak 84.  

Članak 85.  

Članak 86.  

PRILOG 1.  
 

I. „Obračunska nadmorska visina koja se utvrđuje kao prvi veći ili jednak višekratnik broja 25 u odnosu 
na nadmorsku visinu obračunskog mjernog mjesta H“ 
Opravdano smatramo da nije omogućena provedivost istog sa slijedećih osnova: 
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a)      Kako doći do podatka o relativnoj visini obračunskog mjernog mjesta? 
  
Čak 99,99% OMM smješten je u etažnim ili poslovnim jedinicama vlasnika objekata. 

Ponekad je to u podrumu, ponekad u nadzemnim jedinicama na 2-3 m visine mjereno od poda. 
Plinomjeri su smješteni u višekatnim objektima s 4-12 katova. Kako će ODS utvrditi ( visinu OMM-
a u tim stanovima u odnosu na razizemlje? GPZ ima nekoliko stotina tisuća OMM za koje se 
primjenom prijedloga MPPDS traži točnost definiranja nadmorska visine. U dokumentima u postupku 
priključenja nikada se nije tražila nadmorska visina OMM , te ODS ne raspolaže s traženim podacima. 
Također, gotovo sva dokumentacija s kojom ODS raspolaže je u fizičkom obliku, te je za pregled i 
unos podataka o relativnoj visini OMM-a u bazu krajnjih kupaca potrebno ogromno vrijeme i resursi 
koje ODS nema na raspolaganju. Kada se i dođe do tog podatka mora se imati na umu da je 25 m 
visina cca 8 nadzemnih etaža, te je u slučaju viših objekata kojih na DP GPZ ima uistinu mnogo 
potrebno imati minimalno 2 razreda visina. 

  
b)      Kako doći do podataka o nadmorskoj visini obračunskog mjernog mjesta? 
  
Obavljeni su razgovori s Gradskim uredom za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba 

koji su nam potvrdili da raspolažu s rasterom visina prema rezoluciji od 5 x 5 [m], te se za to može 
zatražiti (i platiti) podatak o apsolutnoj nadmorskoj visini razizemlja oko svih objekata na dijelu 
distribucijskog područja Gradske plinare Zagreb smještenih na području Grada Zagreba. Obavljeni su 
razgovori i s APIS IT d.o.o. vezano za prostorne podatke za dijelove distribucijskog područja GPZ-a 
na području Zagrebačke županije, te raspolažemo informacijom da je raster visina u kartama Državne 
geodetske uprave raspoređen na rezoluciji 25 x 25 [m] što je apsolutno pregrubo za uvrštavanje tih 
podataka u izračun visina. Također, raspolažemo s informacijom da karte NISU digitalizirane, što 
onemogućava preuzimanje gotovih podataka od Državne geodetske uprave, a time i informatičku 
provedbu traženih uvjeta izračuna faktora korekcije prema nadmorskoj visini. 

Alternativa navedenom je snimanje odgovarajućim uređajima apsolutnu visinu razizemlja 
oko objekata u kojima je smješteno OMM i primjenu te visine.  

 
Predlažemo da se obračunska nadmorska visina utvrđuje/određuje kao prosječna vrijednost 

za promatrano distributivno područje (npr. za Zagreb 120 m). Navedena opcija za posljedicu će imati 
ZNATNO manju pogrešku izračuna od modela primjenom rastera od 25 metara za većinu objekata, a 
time i korektniji odnos operatora distribucijskog sustava plina prema krajnjem kupcu. 
U konačnici, zahvaljujući brežuljkastom terenu na kojem je smješten dio DP GPZ-a visina objekata 
nema tako veliku ulogu koliko raspon nadmorskih visina pojedinih zagrebačkih gradskih četvrti ili 
mjesnih odbora izvan Zagreba, odnosno u Zaprešiću i satelitskim općinama za koje imamo koncesijski 
ugovor. 
 
Budući da operator distribucijskog sustava nema potpune podatke o nadmorskoj visini H [m] za sva 
OMM na distribucijskom području Gradske plinare Zagreb, podaci za obračunske nadmorske visine 
[Hₒ] za izračun faktora korekcije [KF] (prema važećim MPPDS, prilog 1.) su slijedeći.  
 
Hₒ - obračunska nadmorska visina [m] (Hₒ obračunska nadmorska visina utvrđuje se kao prvi veći ili 
jednak višekratnik broja 25 u odnosu na nadmorsku visinu obračunskog mjernog mjesta H [m]), vidi 
MPPDS (N.N. 155/14), Prilog 1. pod I. 
 
H - nadmorska visina obračunskog mjernog mjesta [m], nadmorska visina za grad Zagreb iznosi 122 
m, za grad Veliku Goricu iznosi 107 m i za grad Zaprešić kao i za Brdovec iznosi 130 m 
 
Hₒ - obračunska nadmorska visina za grad Zagreb i za grad Veliku Goricu iznosi 125 m, za grad 
Zaprešić kao i za Brdovec iznosi 150 m, prema MPPDS (N.N. 155/14), Prilog 1. pod I., vidi dolje u 
tablici 1) 
 
 
Tablica 1) Obračunska nadmorska visina [Hₒ] po područjima plinskog distribucijskog sustava GPZ 
d.o.o. za grad Zagreb, za grad Veliku Goricu, za grad Zaprešić kao i za Brdovec 
       

Red
. 
br.: 

Područje 
distribucijskog 
sustava GPZ d.o.o. 

Nadmorska visina grada H 
[m] 

Obračunska 
nadmorska 
visina,  Hₒ [m] 

1) Grad Zagreb   (122) 125 
2) Grad Velika Gorica (107) 125 
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3) Grad Zaprešić kao i za 
Brdovec  

(130) 150 

    

 
 
 
IZRAČUN FAKTORA KOREKCIJE OBUJMA PLINA – DOPUNA 1 

 
U članku 60., Stavak (4) i Prilogu 1. pod stavkama I., II. i III. nije naveden način izračuna 

faktora korekcije obujma plina [KF] za pretlak 0,1 ≤ pr ≤ (paps = 2) [bar]. 
 
Dakle, potrebno je izračunati faktor korekcije obujma plina [KF] za navedeni pretlak. 
 
IZRAČUN FAKTORA KOREKCIJE OBUJMA PLINA – DOPUNA 2 
 
U prilogu 1. stoji napomena: 
 
„1. Faktor korekcije prema tlaku, faktor korekcije prema temperaturi i faktor korekcije prema 
stlačivosti zaokružuje se na šest decimalnih mjesta, 
2. Faktor korekcije KZ prema stlačivosti primjenjuje se za 2 ≤ paps ≤ 8 [bar] (za pretlak: pr od cca. 1 
do cca. 7 [bar])“ 
 
 

II  

III U napomeni br. 2 navedeno je da se faktor korekcije prema stlačivosti primjenjuje za 2 ≤ paps ≤ 8bar. 
Potrebno je navesti da se faktor stlačivosti primjenjuje za područje 1,1 ≤ paps ≤ 2bar. Za više tlakove 
koriste se korektori volumena koji provode preračunavanje sukladno važećim standardima. 

PRILOG 2.  

PRILOG 3.  

Članak 6. Stavak 2. 
Predlaže se riječi: „za cijelo vrijeme trajanja ugovora o distribuciji plina“ zamijeniti s riječima: „ 
do isteka 60 dana od dana zadnjeg mjeseca obračuna naknade za korištenje distribucijskog sustava za 
ugovoreno razdoblje.“ 
 
Obrazloženje:  
Bankarska garancija mora biti važeća za cijelo vrijeme trajanja ugovora o distribuciji plina, odnosno 
važeća u roku podmirenja svih obveza proizašlih iz ugovora o distribuciji (pokrivajući dodatnih + 60 
dana od dana zadnjeg mjeseca obračuna naknada za korištenje distribucijskog sustava za ugovoreno 
razdoblje). 
 

Članak 12. 
 

Stavak 3. 
Predlaže se brisati riječi: “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.“ 
 
 
Obrazloženje: 
 Predlažemo brisanje zadnjeg dijela rečenice budući se propisuje plaćanje procijenjene 
jednogodišnje naknade od raskida do isteka tekuće godine; od raskida do isteka tekuće plinske 
godine može proći puno manje od 1 godine.   

 


