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Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog izmjena i dopuna 

Općih uvjeta opskrbe plinom 

 

OBRAZAC 

SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Izmjene i dopune Općih uvjeti opskrbe plinom 

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 

javnosti 

IVAPLIN d.o.o. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Moslavačka 13, Ivanić-Grad 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

Direktor Dario Ferenčaba, dipl. ing stroj. 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

Operator distribucijskog sustava 

Opskrbljivač plinom 

Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s 

nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno 

(upisati + ispred izabrane opcije) 

X Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti 

 Anonimna objava 

Datum izrade:  

 

 

______________________________________ 

(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 
 

 

Predlažemo da se u svim odredbama u kojima se navode rokovi za poduzimanje određene radnje (npr. za dostavu 

podataka) koju će u praksi biti moguće izvršiti i prije tog roka, uz rok navede riječ: „najkasnije“. 
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Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno 

podlogama 

Članak 1.  

Članak 2. IZMJENA ČLANKA 4. STAVAK 6. 

 

Komentar: 

Dosadašnji izraz: „uvjeti opskrbljivača plinom“ usklađen je sa Zakonom o tržištu plina (članak 63.) 

te ako se isti mijenja u podzakonskom propisu, trebao bi biti prilagođen kontekstu i smislu odredbe 

odnosno cijele rečenice (kao u prijedlogu izmjene članka 6. stavak 1. MP). 

 

Prijedlog: 

Predloženu izmjenu: “uvjeti ugovora opskrbljivača plinom“ zamijeniti izrazom: „ugovorenih uvjeta 

opskrbe plinom“. 

Članak 3.  

 

Članak 4. IZMJENA ČLANKA 11. STAVAK 1. 

 

Komentar: U prethodnom članku 3. za članak 6. stavak 1. MP predloženo je da se navede ugovor o 

opskrbi plinom, a ne odredba (čl.4.st.1.) u kojoj su navedene sve vrste ugovora o opskrbi pa bi isto 

pravilo trebalo primijeniti u cijelom tekstu OU. 

 

Prijedlog: brisati izmjenu.  

Članak 5. IZMJENA ČLANKA 22.  

- STAVAK 1. 

 

„……..opomena mora sadržavati i jasne informacije o tome na koji način krajnji kupac s 

poteškoćama u podmirenju računa može dobiti besplatne individualne savjete o mogućnostima 

podmirenja računa te postizanju optimalne potrošnje plina.“ 

 

Komentar: naprijed navedeni dio teksta nepotrebno opterećuje sadržaj opomene budući da  

opskrbljivači kontaktiraju krajnje kupce i prije i poslije izdavanja opomene radi dogovora oko 

naplate. 

 

Prijedlog: brisati navedeni dio teksta. 

 

 

Članak 6. - DOPUNA ČLANKA 23. STAVAK 1. NOVIM PODSTAVKOM 11. 

 

Komentar: nejasno je iz kojih razlog podatak o nazivu priključka odnosno izlaza iz transportnog 

sustava treba biti u obveznom sadržaju računa za isporučeni plin, koji je ionako opterećen velikim 

brojem dijelova (informacija) koje mora sadržavati sukladno ovom članku. Ti podaci su propisani 

kao minimalni elementi ugovora o opskrbi u članku 4. stavak 3.OU i sa istima je krajnji kupac 

upoznat kao ugovorna strana te nema potrebe to ponavljati u svakom računu.  

 

Prijedlog: brisati dopunu 

 

- PREDLAŽEMO IZMJENU PODSTAVKA 5. STAVKA 1.  

 

Brisati izraz iza zareza: „za obračunsko mjerno mjesto na distribucijskom sustavu“, jer kupac može 

biti direktno priključen na transportni sustav. 

 

 

Članak 7.  

Članak 8.  
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Članak 9. IZMJENA ČLANKA 27. 

 

- Komentar: nije predviđen podatak o zajamčenoj opskrbi te predlažemo sljedeću izmjenu: 

 

Prijedlog u stavku 2. zadnji podstavak i u stavku 3. podstavak 4.: riječi: „status korištenja javne 

usluge opskrbe plinom“ zamijeniti riječima: “vrsta ugovora o opskrbi“ 

 

- Prijedlog za stavak 7. 

 

Iza riječi: „obračunsko mjerno“ dodati riječ: „mjesto“. 

 

- Prijedlog za stavak 13.. 

 

Umjesto riječi:“ ili koji mu je“ dodati riječi: „te za obračunsko mjerno mjesto za koje je od krajnjeg 

kupca, „ 

 

Umjesto riječi :“dao“ dodati riječ „dobio“.  

Članak 10. IZMJENA ČLANKA 29: 

 

Prijedlog za stavak 7.: iza riječi: „stavka“ dodati riječi: „4. i“ 

Članak 11.  

Članak 12.  

Članak 13.  

Članak 14.  

Članak 15.  

Članak 16.  

Članak 17.  

Članak 18.  

Članak 19.  

Članak 20.  

Članak 21.  

Članak 22.  

Članak 23.  

 


