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Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog 

Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava 

 

OBRAZAC 

SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Javna rasprava o prijedlogu Metodologije utvrđivanja 

cijene energije uravnoteženja plinskog sustava 

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 

javnosti 

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.  

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Čakovec, Obrtnička 4 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

Direktor 

Nenad Hranilović, mag.oec. 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

Voditelj bilančne skupine 

 

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: 23.05.2016. 

 

 

______________________________________ 

(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 Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja 

plinskog sustava. 

 

 

 

Predloženim načinom izračuna referentne cijene za plinski dan, odnosno prilagodbom referentne cijene uvjetima  

veleprodajnog tržišta u Republici Hrvatskoj i to u visini predloženoj predmetnom Metodologijom,  referentna  

cijena će i nadalje,  u opće poznatim postojećim uvjetima plinskog sustava u Republici Hrvatskoj,  biti previsoka, 

što će se negativno odraziti i na formiranje pozitivne i negativne energije uravnoteženja.  

 

Obzirom na  izračune prosječnih transportnih troškova od strane HERE, prema kojima se transportni trošak kreće  

oko 0,02 kn/kWh, smatramo da bi umjesto predloženog fiksnog iznosa od 45,00 kn/MWh na ime „prilagodbe 

referentne cijene plina“, isti trebao iznositi 20,00 kn/MWh.   

  

Isto tako, kod utvrđivanja pozitivne i negativne energije uravnoteženja, iz već navedenih razloga, odstupanje cijene  

trebalo bi iznositi 15,00 kn/MWh, umjesto 50,00 kn/MWh.  
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Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke/stavke prijedloga Metodologije utvrđivanja cijene 

energije uravnoteženja plinskog sustava. 

 

Članak 1. 
 

Članak 2. 
 

Članak 3. 
 

Članak 4. 
 

Članak 5. 
 

Članak 6. 
 

Članak 7. 
 

 


