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Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog 

Metodologije utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i 

za povećanje priključne snage   
 

OBRAZAC 

SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Prijedlog Metodologije utvrđivanja naknade za 

priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje 

priključne snage    

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 

javnosti 

INA d.d. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Avenija Većeslava Holjevca 10 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

Emanuel Kovačić 

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: 7. rujna 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 
 

 

 
 

 



3 

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

podlogama 

 

Članak 1.  

Članak 2.  

Članak 3. 

Predlažemo u članku 3. dodati stavke 4. i  5. na način da članak 3. sada glasi: 

 

(1) Kupac ili proizvođač ima pravo priključiti svoju građevinu odnosno svoj 

elektroenergetski objekt i instalacije na mrežu (u daljnjem tekstu: građevina), a već 

priključeni ima pravo na povećanje priključne snage, sukladno propisanim uvjetima.  

 

2) Postojeći kupac ili proizvođač koji zahtijeva promjenu na priključku, uključivo 

postavljanje novog proizvodnog postrojenja, a u okviru postojeće priključne snage, snosi 

stvarne troškove izvedbe promjene na priključku, uključivo troškove izmještanja 

obračunskog mjernog mjesta ako su posljedica zahtijevanih promjena na priključku ili izuzev 

troškova izmještanja obračunskog mjernog mjesta ako ga uvjetuje i čije troškove snosi 

operator sustava.  

 

(3) U slučaju istodobnog zahtjeva za povećanje priključne snage i za promjenu na priključku, 

kupac ili proizvođač dužan je platiti naknadu za priključenje ili troškove za promjenu na 

priključku, i to iznos koji je veći.  

 

(4) U slučaju istodobnog zahtjeva za povećanje priključne snage i za promjenu kategorije 

potrošnje kupac ili proizvođač dužan je platiti naknadu za priključenje na mrežu za vrijednost 

povećanja priključne snage priključenog kupca ili proizvođača u odnosu na postojeću 

priključnu snagu odobrenu elektroenergetskom suglasnošću (kW).  

 

(5) Ako u slučaju povećanja priključne snage i promjene kategorije potrošnje kupac ili 

proizvođač zbog promjene naponske razine priključenja promijeni i operatora mreže, tada je 

operator mreže na čiju mrežu se kupac ili proizvođač priključuje dužan priznati postojeću 

priključnu snagu odobrenu elektroenergetskom suglasnošću (kW) kod izračuna naknade za 

priključenje na mrežu.   

Članak 4.  

Članak 5.  

Članak 6.  

Članak 7.  

Članak 8.  

Članak 9.  

Članak 10.  

Članak 11.  

Članak 12.  

Članak 13.  
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Članak 14.  

Članak 15.  

Članak 16.  

Članak 17.  

Članak 18.  

Članak 19.  

Članak 21.  

Članak 22.  

Članak 23.  

Članak 24.  

Članak 25.  

Članak 26.  

Članak 27.  

Članak 28.  

Članak 29.  

Članak 30.  

Članak 31.  

 


