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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 

Energo d.o.o. Rijeka 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Dolac 14/I, 51000 RIJEKA 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

Damir Neznanović, Savjetnik Uprave 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

Korisnici na distributivnom području energetskog subjekta 

Energo d.o.o. ( 21.500 OMM-ova) 

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: 31. kolovoz 2019. godine 

 

 

______________________________________ 

(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 
 

Poštovani, 

 

molimo Vas da na primjedbu u nastavku gledate kao dobronamjeran prijedlog jer je misao vodilja ove primjedbe prije 

svega da se slažemo sa svakom pozitivnom promjenom propisa i/ili akta i da želimo sudjelovati u formiranju istih.  

 

Nažalost, ne možemo se oteti dojmu da se većina bitnih propisa i/ili akata ne odvija u razumnom vremenu tj. u 

predviđenom periodu, već naprotiv u zadnji tren i to je nažalost praksa koja se ponavlja posljednjih godina. Forma u 

kojoj je nešto objavljeno i raspoloživi vremenski period za očitovanje uopće nisu sporni, već „tajming“ u kojem se to 

čini! 

 

Svi dionici, na koje posredno i/ili neposredno predmetni propisi utječu trebaju dovoljno „poslovnog“ vremena da se 

posvete čitanju tih prijedloga ali ne u periodu i za vrijeme kada većina koristi godišnje odmore! I to jest činjenica, jer 

htjeli priznati ili ne, po završetku poslovne godine sve snage su usmjerene na izradu niza izvještaja, uključujući i 

financijskih, kao i obveza prema institucijama nadzora uključujući i Agenciju a sve sa jasno definiranim rokovima koji 

se jedva uspijevaju zadovoljiti.  

 

Slijedom navedenog, apeliramo još jedan put, da se kod donošenja budućih izmjena i dopuna propisa i/ili akata uzme u 

obzir period godine u kojem pokreće javna rasprava. Uvijek nam je cilj proučiti materijale te dati kvalitetne i 

konstruktivne primjedbe jer u protivnom se stiče dojam kako je intencija da se sve odradi u što kraćem vremenskom 

periodu te da se zaprimi minimalni broj primjedbi kako bi predmetni propis što bezbolnije prošao period savjetovanja 

sa zainteresiranom javnošću. 
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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 23. Stavak 1., dodatne podatke na računu korisnika iz kategorije kućanstva smatramo nepotrebnim. 

Osnovni razlog je što se račun nadopunjava sa podacima koji su za korisnike kućanstva irelevantni, 

beskorisni i stvaraju dodatnu pomutnju i nerazumijevanje ionako već kompleksnog računa.  

Ono što je korisnicima kućanstava najbitnije je razvidan pregled utrošene količine energije plina i 

cijena za tu energiju odnosno iznos računa za plaćanje i na tome treba biti fokus a svaka dodatna 

nadogradnja računa je nepotrebna. 

Stoga, predlažemo da se razmisli o predmetnom dodatku ali isključivo za račune koji se ispostavljaju 

poslovnim korisnicima.  

Također, podaci ovog tipa za koje se daje prijedlog nisu od nikakve koristi krajnjem kupcu već 

isključivo opskrbljivaču koji ima uvid u njih putem ROMM-a.   

 


