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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 uvjeta opskrbe plinom 

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 

javnosti 

Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Aleja Vukovar 4 

44320 Kutina 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

Ivica Losso 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

Opskrbljivač plinom 

Voditelj bilančne skupine 

Krajnji kupac priključen na transportni sustav 

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: 02.08.2021. 

 

 

______________________________________ 

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

podlogama 

 

Članak 1. Obračunsko razdoblje za koje se obračunava isporučena energija plina te ispostavlja račun krajnjem 

kupcu može osim navedenog ovisiti i o ugovornom odnosu između opskrbljivača i krajnjeg 

kupca (ovo se posebno odnosi na krajnje kupce priključene na transportni sustav). 

Predlažemo dopunu sa naprijed navedenim. 

Članak 2. U članku 16. stavku 4. potrebno je uz postojeće dodati da i u slučaju da operator plinskog sustava ne 

dostavi operatoru tržišta plina podatak o stanju plinomjera do osmog dana u narednom mjesecu za 

krajnje kupce koji nisu iz kategorije kućanstvo, da procjenu potrošnje plina ima pravo 

procijeniti/očitati i krajnji kupac priključen na transportni sustav. 

Naime, opskrbljivač plinom i/ili opskrbljivači plinom koji opskrbljuju krajnjeg kupaca preko jednog 

mjernog mjesta, ne mogu dati procjenu potrošnje na temelju povijesnih podataka za odgovarajuće 

obračunsko razdoblje iz razloga što povijesni podaci mogu biti apsolutno nerelevantni. Ovo se 

posebno odnosi na industrijske potrošače priključene na transportni sustav koji svoju potrošnju plina 

planiraju i optimiziraju sukladno tržišnim uvjetima iz svoje branše. 

Članak 3. U članku 23. stavak 1. podstavak stoji da je obvezatan podatak na računu početno i završno stanje 

plinomjera izraženo u m3.  

Predlažemo da se iza riječi ''m3'' doda : osim u slučaju kada na jednom mjernom mjestu isporuku 

plina obavljaju dva ili više opskrbljivača.  

Naime, iz razloga specifičnosti isporuke na naprijed navedeni način, operator transportnog sustava (u 

slučaju krajnjeg kupca priključenog na transportni sustav) nije u mogućnosti opskrbljivačima dati 

početno i završno stanje plinomjera, o čemu su nas i pisano obavijestili. 

 

U novom podstavku 11 iza zadnje riječi postavka ''sustava'' potrebno je dodati ''i Mrežnim 

pravilima  transportnog sustava'' 

Naime, u prijedlogu Izmjena i dopuna Mrežnih pravila transportnog sustava u članku 107.a dodaje se 

novi stavak 3. koji također definira predmetni korektivni faktor 

Članak 4.  

Članak 5.  

Članak 6.  

Članak 7.  

Članak 8.  

Članak 9.  

 


