
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Opći uvjeti opskrbe plinom 

Stvaratelj dokumenta, tijelo 

koje provodi savjetovanje  
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 

Svrha dokumenta  

Općim uvjetima se određuju: 

 ugovorni odnosi između opskrbljivača plinom i krajnjeg 

kupca,  

 obveze i odgovornosti opskrbljivača plinom i krajnjeg 

kupca,  

 uvjeti obračuna i naplate isporučenog plina,  

 prigovori krajnjeg kupca,  

 promjena opskrbljivača plinom i  

 kvaliteta opskrbe plinom. 

 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti bili 

uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

Opći uvjeti su doneseni sukladno odredbama Zakona o tržištu 

plina.  
 

 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na 

neki drugi odgovarajući 

način? 

 

DA www.hera.hr 

Javna rasprava je bila otvorena 

od 28. studenog do 12. prosinca 

2013. godine. 

www.hera.hr 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti 

dostavili svoja očitovanja? 

Energetski subjekti koji imaju dozvolu HERA-e za 

obavljanje energetske djelatnosti: 
  

1. PLIN KONJŠČINA d.o.o., Konjščina,  

2. ZELENJAK PLIN d.o.o., Klanjec,  

3. MONTCOGIM-PLINARA d.o.o., Sveta Nedelja, 

4.  EVN Croatia Plin d.o.o., Zagreb,  

5. KOPRIVNICA PLIN d.o.o., Koprivnica, 

6.  HEP-PLIN d.o.o., Osijek,  

7. ECONGAS d.o.o., Zagreb, 

8.  Komus d.o.o. u stečaju, Donja Stubica, 

9.  INA d.d., Zagreb  

10. GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o., Zagreb, 

11.  ZAGORKSI METALAC d.o.o., Zabok, 

12.  GEN-I Zagreb d.o.o., Zagreb, 

13.  TERMOPLIN d.d., Varaždin, 

14.  RADNIK d.d., Križevci , 

15. BROD-PLIN d.o.o., Slavonski Brod,  

16. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., Vukovar,  

17. MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec, 

18. PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o., Vinkovci,  

19. PLINACRO d.o.o., Zagreb,  

20. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o., 

Zagreb 

 



 

 

te predstavnici zainteresirane javnosti: 

 

1. Hrvatska gospodarska komora - Sektor za industriju,          

Zagreb i 

2. Ivica Tomašević, Našice.      

Razlozi 

prihvaćanja/neprihvaćanja 

pojedinih primjedbi 

zainteresirane javnosti na 

određene odredbe 

nacrta/prijedloga 

 

 

Detalji se nalaze u tablici - Javna rasprava o Općim uvjetima 

opskrbe plinom – rezultati javne rasprave 

Troškovi provedenog 

savjetovanja  

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove 

 


