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Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog  

Općih uvjeta opskrbe plinom 

 

OBRAZAC 

SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Opći uvjeti opskrbe plinom 

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 

javnosti 

PLIN KONJŠČINA d.o.o. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

49282 Konjščina, Jertovec 150. 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

Željko Darmopil 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

 

Operator distribucijskog sustava i Opskrbljivač plinom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 05.12.2013  

 

 

______________________________________ 

(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 
 

U prijedlogu cijelog teksta Općih uvjet koriste se različiti pojmovi za uslugu opskrbe plinom što stvara nejasnoće u 

tumačenju pojedinih odredbi. 

Pojam usluge opskrbe plinom je jasno određen zakonskim i pod zakonskim aktima, 

 pa se ne bi smjelo koristiti druge različite pojmove kao npr. : cijena plina, isporučeni plin, potrošnja plina, krajnja 

cijena plina i sl. 

Ako se takovi izrazi već žele koristiti, onda je neophodno da se isti uvrste u članak 3. stavak (2) kako bi im se dalo 

nedvosmisleno značenje.  
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Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno 

podlogama 

 

Članak 1.  

Članak 2.  

Članak 3. Stavak (2), točka 1. - Predložena definicija je neprecizna jer može imati više značenja, nije jasno da 

li je riječ o nabavnoj cijeni plina ili je riječ o cijeni Ts1 usluge opskrbe ili je riječ o ukupnoj cijeni 

Ts1+Ts2 usluge opskrbe plinom ili je riječ o ukupnoj cijeni usluge opskrbe plinom i drugim 

troškovima propisanim zakonima i/ili pod zakonskim aktima. 

Članak 4.  

Članak 5.  

Članak 6.  

Članak 7. Stavak (5) – Smatramo kako bi trebalo ostaviti takovu mogućnost i za slučaj javne usluge nakon  dva 

uzastopna  zatvaranja isporuke plina i provođenja ovrhe odnosno utuživanja kupca zbog neplaćanja. 

Stavak (7) – Smatramo da bi trebalo propisati obvezu potpisivanja Ugovora od strane kupca  

Članak 8.  

Članak 9.  

Članak 10.  

Članak 11. Stavak (1) – Potrebno je dopuniti što je u slučaju kada pravna osoba ode u stečaj. Po nama je i to 

slučaj kada prestaje ugovor o opskrbi. 

Stavak (2) – potrebno je dopuniti da obustava isporuke plina podrazumijeva demontažu plinomjera 

odnosno mjerne opreme. 

Članak 12. Stavak (1) – Smatramo da je primjereniji rok 60 dana, ako je u stavku (5) propisan rok od 90 dana. 

Članak 13.  

Članak 14.  

Članak 15. Poglavlje III  trebalo bi nositi naziv „ Uvjeti obračuna i naplate usluge opskrbe plinom“, jer nije riječ 

samo o obračunu isporučenog plina.  

Članak 16.  

Članak 17. Predmetni članak neophodno je dopuniti odredbama o o kamatama, načinu i rokovima njihovog 

obračuna, kao i rokovima plaćanja istih. 

Stavak (4) – Zašto procjenu potrošnje temeljiti isključivo na potrošnji u istom razdoblju prethodne 

godine? Predlažemo da je u isto moguće uključiti i faktor korekcije u odnosu na predviđanje meteo 

uvjeta i temperature. 

Članak 18.  

Članak 19. Stavak (2) – Zakonski neutemeljeno da se može nešto očitati prije nego li je Odluka o promjeni 

iznosa tarifnih stavki stupila na snagu. 

Članak 20. Propisivanje istog radnog vremena prodajnog mjesta za sve Opskrbljivače u RH je stvarno bez 

ikakvog zakonskog  i poslovnog osnova. 

Članak 21.  
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Članak 22. Iz prijedloga što bi trebao biti obvezni sadržaj računa proizlazi da bi isti bio mali „roman“,  što je po 

nama stvarno pretjerivanje. Također ne može nešto nositi oznaku „obvezni“, a u tekst dalje stoji „ako 

je primjenjivo“ i što to znači ? Čemu onda služe energetska suglasnost, ugovor o opskrbi, Opći uvjeti 

opskrbe i dr. 

Članak 23. Stavak (4) – Predloženi rok od 15 dana je prekratak jer u slučaju kada ga razmatra Povjerenstvo za 

zaštitu potrošača isto najčešće nije moguće postići zbog vanjskih članova Povjerenstva. 

Smatramo da bi primjereni rok trebao iznositi 30 dana. 

Članak 24.  

Članak 25.  

Članak 26.  

Članak 27.  

Članak 28.  

Članak 29.  

Članak 30. Stavak (2) – Tko dodjeljuje oznaku EIC ? 

Članak 31. Stavak (1) i stavak (2) – krajnje neprecizno formulirani.  

Pojam „krajnja cijena plina“ treba obavezno biti uvrštena u članak 3. 

Članak 32.  

Članak 33.  

Članak 34.  

Članak 35. Stavak (1), alineja 4.- Obavezno propisati u kom roku je kupac dostaviti  (vratiti) potpisna primjerak 

ugovora opskrbljivaču. 

Stavak (2)- nije prihvatljivo da se stanje plinomjera na dan početka zajamčene opskrbe utvrđuje na 

temelju prosječne potrošnje plina iz odgovarajućeg obračunskog razdoblja prethodne godine, već 

isključivo na temelju očitanja plinomjera i/ili druge mjerne opreme. 

Članak 36.  

Članak 37.  

Članak 38.  

Članak 39.  

Članak 40.  

Članak 41. Stavak (2) i stavak (3) – Ne postoji Prilog 3. u objavljenom prijedlogu Općih uvjeta  

Članak 42.  

Članak 43.  

Članak 44.  
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Članak 45.  

Članak 46.  

PRILOG 1. Obrazac OBR1-DS u okviru „Postojeći opskrbljivač plinom“, ispred točke (16) nedostaje naslov: 

Izjava krajnjeg kupca 

PRILOG 2. U Tablici 3., točka 11., u koloni garantirani standard, propisani rok za ispravak računa je u 

suprotnosti sa člankom 24 stavak (5). 

 


