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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 

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE D.O.O. za opskrbu 
plinom 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti OHRIDSKA 17, 32100 VINKOVCI 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 
primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 
predstavnika zainteresirane javnosti 

MARIJA RATKIĆ 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavljate 

cca 19 000 korisnika 

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: 22.05.2018.  

 
 

______________________________________ 
(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 
 

Načelne primjedbe taksativno navedene u nastavku po pojedinim člancima. 
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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. St.3. minimalni uvjeti ugovora moraju biti vrste ponuđenih usluga održavanja, ako se nude. Koje bi 
to bile usluge, te je li isto nužno u sklopu minimalnih uvjeta ugovora? 

Članak 5.  

Članak 6. St.5. nejasno na kojeg krajnjeg kupca se odnosi slobodni tj. jednostrani raskid ugovora bez plaćanja 
naknade, jer se iz odredbe ovog stavka može iščitati da se takav raskid odnosi na sve krajnje kupce 
bez obzira radi li se o nepovoljnijim uvjetima iz st.4. ili ne. 
Na koji način utvrditi dan zaprimanja obavijesti iz st.1. s obzirom na veliki broj kupaca, te činjenicu 
da se uvjeti mijenjaju istovremeno za sve, a ne pojedinačno, stoga bi trebalo rok zaprimanja 
definirati točnim danom u mjesecu.  

Članak 7.  

Članak 8.  

Članak 9.  

Članak 10. Na temelju kojeg dokumenta ili koje osnove se radi promjena vlasništva, s obzirom da se kod 
nasljeđivanja i darovanja (uvjetno ako je ugovoreno) ne može primijeniti promjena bez plaćanja 
obveza dotadašnjih vlasnika.  

Članak 11.  

Članak 12.  

Članak 13.  

Članak 14.  

Članak 15.  

Članak 16. St.4. mišljenja smo da bi ODS trebao biti taj koji radi procjenu potrošnje, a ne Opskrbljivač. Nejasno 
zbog čega je i MPPDS i Općim uvjetima propisano da ODS i Opskrbljivač imaju pravo raditi 
procjenu potrošnje.  
St.9. prekratak rok od 7 dana od zaprimanja podataka, mišljenja smo da zbog rokova očitanja treba 
glasiti „7 dana od zadnjeg dana očitanja“,  ujedno je nejasan prvi dio te bi isti možda trebao glasiti: 
„Opskrbljivač u obvezi javne usluge je dužan račun za isporučeni plin krajnjem kupcu sa zadnjim 
danom obračunskog razdoblja ispostaviti u roku 7 dana od zadnjeg dana očitanja….“ 

Članak 17.  

Članak 18.  

Članak 19.  

Članak 20.  

Članak 21.  
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Članak 22. U st.1. smanjiti rok dospijeća od 8 dana. 
U st.2. smanjiti na rok od 5 dana. 

Članak 23. S obzirom na količinu podataka koje račun minimalno sadrži, ili mora sadržavati neizvedivo je 
kupcu pregledno prezentirati traženu količinu podataka na istom. 

Članak 24. Nejasno čemu obveza pismenog reagiranja u roku 10 dana od zaprimanja prigovora, ako je već 
propisana obveza odlučivanja o prigovoru u roku 15 dana od zaprimanja. 

Članak 25.  

Članak 26.  

Članak 27.  

Članak 28.  

Članak 29.  

Članak 30. Početak opskrbe od strane novog opskrbljivača trebao bi biti prvi dan u mjesecu kako bi se 
podudaralo s rokovima očitanja i obračunskim razdobljem koje iznosi jedan mjesec. 

Članak 31.  

Članak 32.  

Članak 33.  

Članak 34.  

Članak 35.  

Članak 36.  

Članak 37.  

Članak 38.  

Članak 39.  

Članak 40.  

Članak 41.  

Članak 42.  

Članak 43.  

Članak 44.  

Članak 45.  

Članak 46.  

Članak 47.  

Članak 48.  
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Članak 49.  

Članak 50.  

PRILOG 1.  

PRILOG 2.  

 


