
 

1 

Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog izmjena i dopuna 

Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava 

 

OBRAZAC 

SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Izmjene i dopune Mrežnih pravila plinskog distribucijskog 

sustava 

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 

javnosti 

IVAPLIN d.o.o. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Moslavačka 13, Ivanić-Grad 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

direktor Dario Ferenčaba, dipl.ing.stroj. 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

Operator distribucijskog sustava 

Opskrbljivač plinom 

Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s 

nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno 

(upisati + ispred izabrane opcije) 

X Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti 

 Anonimna objava 

Datum izrade: 29. kolovoza 2019. 

 

 

______________________________________ 

(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 
 

1. Predlažemo da se u svim odredbama u kojima se navode rokovi za poduzimanje određene radnje (npr. za 

dostavu podataka) koju će u praksi biti moguće izvršiti i prije tog roka, uz rok navede riječ: „najkasnije“.  

 

2. Iako članak 29. MP nije obuhvaćen predmetnim izmjenama i dopunama, dopuna koju predlažemo u 

vezi je s Prijedlogom izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom koji su također u postupku 

savjetovanja, u kojem je u članku 27. stavak 10. definiran status OMM-a u slučaju kad nema sklopljenog 

ugovora o opskrbi kao status „neaktivan“. U slučaju OMM s navedenim statusom iz sigurnosnih razloga 

i potrebe hitnog rješavanja situacija koje kao ODS imamo u praksi, predlažemo dopunu članka 29. MP. 

 

Obrazloženje: 

U situacijama kad krajnjem kupcu istekne ugovor o opskrbi i kupac ne sklopi novi ugovor o opskrbi 

priključak se sukladno članku 29. stavak 6. i 7. MP može staviti izvan funkcije tek po proteku roka od 

jedne godine od dana prestanka ugovora o opskrbi kojim danom prestaje energetska suglasnost. 

U slučaju kad kupac ne sklopi ugovor o opskrbi, ODS do isteka roka od jedne godine ne može staviti 

priključak izvan funkcije i plin iz plinovoda i dalje ima protok do plinomjera i plinskih instalacija. U 

takvim slučajevima ODS nema kontrolu nad mogućim radnjama (namjernim ili slučajnim) osoba na 

čijem se privatnom posjedu nalazi mjerna oprema i instalacije, a koje radnje mogu dovesti do 

neovlaštene potrošnje (skidanja plombe sa glavnog zapornog ventila) i propuštanja plina na mjerenom 

dijelu, koje radnje mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i imovinu.  

 

Kako bi se ODS-u omogućilo da odgovorno poduzima sve radnje u svrhu stvaranja uvjeta sigurne 

opskrbe plinom, predlažemo da se ovaj članak dopuni diskrecionim pravom ODS-a da demontira 

plinomjer i regulator i stavi priključak izvan funkcije i prije isteka roka od jedne godine. OMM bez 

sklopljenog ugovora o opskrbi, dobilo bi status u ROMM-u „neaktivan“ koji je propisan u članku 27. 

stavak 10. Prijedloga izmjena i dopuna Općih uvjeta.   

 

Prijedlog novog stavka 8. članka 29. 

 

„Operator distribucijskog sustava ima diskreciono pravo na trošak krajnjeg kupca za OMM sa statusom 

„neaktivan“, demontirati plinomjer i drugu mjernu, regulacijsku i sigurnosnu opremu te staviti priključak 

izvan funkcije i prije isteka roka iz stavka 6. ovoga članka, ukoliko procijeni da je to potrebno iz 

sigurnosnih razloga.“  
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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. IZMJENA ČLANKA 24. 

Prijedlog za stavak 2.: iza riječi „prestanka“ dodati riječ: „važenja“. 

Članak 8. IZMJENA ČLANAK 25. 

 

Prijedlog za stavak 1.: na kraju rečenice brisati riječ: „priključenja“. 

Prijedlog za stavak 2.: iza riječi : „zaprimanja“ dodati riječi: „posebnih uvjeta i/ili“.  

Članak 9.  

Članak 10.  

Članak 11.  

Članak 12.  

Članak 13.  

Članak 14.  

Članak 15. IZMJENA ČLANKA 54. stavak 10. 

 

Komentar: Obveza sklapanja ugovora o distribuciji plina utvrđena je u stavku 2. ovog članka i za 

ODS i za korisnika sustava najkasnije do datuma početka isporuke.  
 
Situacija iz stavka 8. ovog članka je izuzetak i tom odredbom se omogućava ODS-u da naplati 300% 

uvećanu naknadu iako do dana početka isporuke nije sklopljen ugovor o distribuciji plina.  

Za navedenu izvanrednu situaciju iz stavka 8. nije potrebno uvoditi novi rok od 7 dana i obvezivati 

ODS da upozorava korisnika sustava na njegove obveze. Osim toga, ako se za obvezu propisuje rok, 

trebalo bi predvidjeti što će se dogoditi ako ODS ne dostavi obavijest u tom roku i koja je posljedica 

ako korisnik sustava ne potpiše ugovor nakon što dobije obavijest. 

 

Slijedom navedenog predlažemo rok i posljedicu nepotpisivanja ugovora propisati za korisnika 

sustava. 

 

Prijedlog za stavak 10. 

 

„U slučaju iz stavka 8. ovoga članka korisnik sustava je dužan odmah po pisanom pozivu operatora 

distribucijskog sustava, a najkasnije u roku od 7 dana od primitka poziva, sklopiti ugovor o 

distribuciji plina, jer u protivnom neće moći koristiti distribucijski sustav i uslugu distribucije plina 

u svrhu opskrbe svojih krajnjih kupaca. 
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Članak 16. IZMJENA ČLANKA 57. stavak 9. 

“Operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava dužni su nakon 

isteka svakog polumjesečnog razdoblja objaviti na svojoj mrežnoj stranici privremene podatke o 

količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za polumjesečno razdoblje, za svaki 

ulaz u distribucijski sustav koji nije dio skupnog izlaza iz transportnog sustava te za ulaze u 

distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava, i to najkasnije trećeg radnog 

dana nakon objave tih podataka na mrežnoj stranici operatora transportnog sustava.“ 

 

Komentar: Ovom odredbom nameće se obaveza ODS-u da na svojoj mrežnoj stranici objavi 

privremene podatke o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrjevnoj vrijednosti za polumjesečno 

razdoblje koji su već objavljeni na stranicama OTS-a. Ovo može zbuniti krajnje kupce, jer će na 

mrežnoj stranici ODS biti polumjesečne vrijednosti, a na računima mjesečne vrijednosti. Nije jasna 

svrha i interes javnog objavljivanja ove informacije na stranicama ODS-a, niti za korisnike sustava 

niti za krajnje kupce. Dovoljno je objaviti konačne podatke kao što je navedeno u stavku 10., 12. i 

13. ovog članka. 

 

Prijedlog: brisati stavak 9. 

Članak 17.  

Članak 18.  

Članak 19.  

Članak 20.  

Članak 21.  

Članak 22.  

Članak 23.  

Članak 24. Vidjeti načelnu primjedbu pod točkom 1. 

Članak 25.  

Članak 26.  

Članak 27.  

Članak 28.  

Članak 29.  

Članak 30.  

 


