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Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog 

Metodologije za određivanje cijena za obračun električne energije 

uravnoteženja  
 

OBRAZAC 

SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Metodologija za određivanje cijena za obračun električne 

energije uravnoteženja   

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 

javnosti 

CRODUX PLIN d.o.o. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Savska Opatovina 36, Zagreb 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 31.05.2016. 

 

 

______________________________________ 

(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 propisa ili akta 
 

Općenita primjedba na prijedlog Metodologije je da se ne može proći kroz kompletan postupak izračuna cijena za 

obračun električne energije uravnoteženja jer su podaci potrebni za izračun pojasa cijena ∆ nepoznati (kao i ostalim 

opskrbljivačima) te rezultate ove Metodologije nije moguće usporediti s trenutno važećom Metodologijom. Smatramo 

da je radi povećanja transparentnosti postupka donošenja ove Metodologije potrebno produžiti javnu raspravu i svim 

zainteresiranim stranama dostaviti potrebne podatke za točan izračun za primjerice prošlu godinu.  
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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.  

Članak 8.  

Članak 9.  

Članak 10.  

Članak 11.  

Članak 12.  

Članak 13.  

Članak 14.  

Članak 15.  

Članak 16.  

Članak 17.  

Članak 18.  

Članak 19.  

Članak 20.  

 


