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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 

MONTCOGIM – PLINARA d.o.o. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

MLADENKA MARINOVIĆ 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

 

Zainteresirani smo za uključivanje u javnu raspravu jer je 

Montcogim – Plinara d.o.o.  vertikalno integrirani  subjekt 

koji obavlja 2 energetske djelatnosti : distribuciju i 

opskrbu prirodnim plinom unutar  istog društva. 

Na osnovu navedenog, naše društvo mora primijeniti 

odredbe  Općih uvjeta opskrbe plinom. 

Brojnost korisnika koji predstavljamo je 11 000 potrošača 

na 7 distribucijskih područja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 10.12.2013.  

 

 

______________________________________ 

(potpis ovlaštene osobe) 

 

 

 

Napomene: 
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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 
 

 

Načelne primjedbe su kratak period od usvajanja i primjene za pojedine članke Općih uvjeta: 

 

1. Zbog kratkog vremena do 1.1.2014. kada bi trebalo stupiti na snagu predloženi Opći uvjeti problem je 

napraviti preinake u informatičkom sustavu za fakturiranje potrošnje plina na akontacijski račun. 

              Montcogim – Plinara kroz  15 godina je svoje potrošače informirala i provodi  mjesečno očitanje potrošnje i  

              dostavu računa pa ubrzana izmjena stvorila bi pomutnju u redovnom plaćanju . To bi se negativno odrazilo na 

              planirani priljev. 

              Potrošači  inače javljaju ispravak krivog očitanja i za 1 m3, a očekujemo udar na ispravak na akontacijske rate 

              jer je to nekakva povijesna potrošnja što ne znači da će biti takva i u narednim akontacijskim mjesecima.  

  

             Prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 79/2009)  čl. 24. Točka 3  - kada to priroda javnih usluga dopušta –  

             mora se obračunati potrošnja  preko  očitanja  mjerne opreme, a ne na osnovu procjene. 

             U predloženim uvjetima obračuna u čl.15, točka 3 nije do TM12  specificiran obračun . Razdoblje „šest  

              mjeseci“ ne zna se na koji dio godine se odnosi jer je važno da li je to 2 puta u kalendarskoj godini pa je  

             31.12.  u godini  

 

 

2. Vezano za izbor načina plaćanja obveza za isporučeni plin također nije primjenjivo za sve opskrbljivače jer 

se ne  može omogućiti plaćanje novčanih obveza na odgovarajućem prodajnom mjestu od 8-16 sati bez 

naknade za povezane troškove naplate. Prema pravilniku o blagajničkom poslovanju, prostor u kojem se 

odvija blagajničko poslovanje sa strankama mora zadovoljavati sigurnosne uvjete koje mi nemamo , a koji 

nisu niti zahtijevani  za dobivanje dozvole za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe  niti distribucije ako 

se radi o istom energetskom subjektu. Za to treba odgovarajući sigurnosni  prostor , dovoljan broj djelatnika, 

fiskalizirani računi i to  za svako distributivno područje diljem Hrvatske što naša tvrtka ima bez obzira na 

promet, odnosno ekonomsku isplativost , itd..)  

Ako se te usluge plaćanja  bez naknade omoguće potrošačima  preko drugih pravnih subjekata (pošta, banke, 

trgovački lanci) to znači da te troškove snosi opskrbljivač koji mogu biti npr.  0,90%  (imali smo ponudu) na 

uplaćene vrijednosti, taj trošak  do sada predviđen  u marži za opskrbu . 

 (U novom prijedlogu Metodologije za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i 

zajamčenu uslugu predložena je 3% marža na nabavnu cijenu što je trenutno 0,07 kn/m3 pa je upitna visina 

marže). 

 

 

3.  Za izmjene u informatičkom programu za  Obvezni sadržaj računa  kratko  je vremensko razdoblje  do 

1.1.2014.  Predlažemo odgodu za prilagodbu računa do 1.3.2014. 
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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. Točka 4- brisati . Vidi napomenu pod čl. 22 

Članak 17.  

Članak 18.  

Članak 19.  

Članak 20. Brisati članak. Vidi načelne  primjedbe. 

Članak 21.  

Članak 22. - Brisati u obveznom sadržaju računa  za opskrbu  plinom – cijenu za nestandardnu uslugu jer 

se te usluge knjiže na posebni konto prihoda kako za opskrbu tako i za distribuciju . 

Informatički je napravljeno automatsko knjiženje  potrošnje plina na odgovarajući  konto pa 

ne može i takva usluga. 

 

- Brisati – jediničnu cijenu plina izračunatu dijeljenjem ukupnih troškova…jer takva cijena je 

prosjek svega i svačega (i isporuke energije i fiksne naknade i nestandardne  usluge ) jer 

nije jasno zbog čega to treba. Ako je to zbog  usporedbe (čl. 31. Točka 1) , može se  negdje 

drugdje to po elementima evidentirati. 

Članak 23.  Točka 4) i točka 7) brisati – izjavljivanja , upisati zaprimanja 
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