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Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog 

Mrežna 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 

 

                             JURA d.o.o. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

      Slavonski Brod, Dalmatinska 34, tel. 0921853644 

                                                                  0989962405 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

 

          Direktor, Josip Jurčević, dipl. ing.str. 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

 

 

 

                                  JURA d.o.o. 

        Privatna tvrtka za izvođenje plinskih instalacija i 

        završni radovi u građevinarstvu i servis plinskih  

        trošila 

Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s 

nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno 

(upisati + ispred izabrane opcije) 
DA 

Objava s nazivom predstavnika zainteresirane 

javnosti 

NE Anonimna objava 

Datum izrade:      01.10.2014.  

 

 

____Jsip Jurčević_____ 

(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 
 

 

 

 

 

  

          Obrazloženje navedenih primjedbi : 

 

                          Operater distribucijskog sustava je i vlasnik duistribucijskog sustava. 

                          Radove unutar distribucijskog sustava,  na nemjerenom dijelu plinskih instalacija, 

                          može izvoditi operater ili ovlastiti neku drugu pravnu ili fizičku osobu za izvođenje 

                          priključka ili nemjerenog  dijela plinskih čeličnih vertikala. 

                          Područje našega radnog interesa se nalazi od izlaza distrbucijskog sustava (plinomjer ), 

                          prema mjerenom dijelu plinske instalacije. 

                          Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava ne primjenjuju se izvan distribucijskog 

                          sustava. 

                          Investitor nam daje ovlaštenje za rad na negovoj građevini, dok ovlaštenje plinoinstalatera 

                          nam daje HGK i Ministarstvo gospodarstva. 

                          Stoga smatram da za izvođenje kućnih mjernih dijelova plinske instalacije, nije nam 

                          potrbno dodatno uvjerenje od distributera.  

 

                                             S poštovanjem  
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Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno 

podlogama 

 

 

Članak 48 St.2. 

 

                              Iza rijeći ( izvođenje ) ubaciti „ nemjerenog dijela „ 

 

 

 

Članak 83. St 6. 

 

 

                             Iza rijeći ( izvođenje ) ubaciti  „ nemjerenog dijela „ 

Članak 3.  

Članak 4.  

Članak 5.  

Članak 6.  

Članak 7.  

Članak 8.  

Članak 9.  

Članak 10.  

PRILOG 1.  

PRILOG 2.  

PRILOG 3.  

 

 


