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Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog izmjena i dopuna 

Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava 

 

OBRAZAC 

SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava 

Naziv subjekta nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 

javnosti 

E.ON Hrvatska d.o.o. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Capraška ulica 6 

10 000 Zagreb 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

Karmela Tambić 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

Opskrbljivač plinom, 60.000 krajnjih kupaca 

Operator distribucijskog sustava, 45.000 obračunskih 

mjernih mjesta 

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 
 

 

 

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

podlogama 

Broj članka Primjedba 

Članak 1.  

Članak 2.  

Članak 3.  

Članak 4.  

Članak 5.  

Članak 6.  

Članak 7.  

Članak 8. Predlažemo da za TM5 uvede dnevno mjerenje iz razloga što analizom potrošnje postojećih 

kupaca nisu obuhvaćeni predloženim stavkom 3.  

Članak 9.  
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Članak 10. Apeliramo da se prilikom definiranja rokova vodi računa o roku u kojem će krajnji kupac 

zaprimiti račun od opskrbljivača. Trenutno je Mrežnim pravilima i Općim uvjetima definiran 

rok za očitanje stanja brojila i dostavu podataka o očitanja operatoru tržišta (koji u slučaju 

tromjesečnog i šestomjesečnog načina očitanja iznosi do 20. dana u narednom mjesecu), 

nadalje nije definiran rok u kojem je HROTE dužan unijeti sve zaprimljene mjerne podatke u 

ROMM pa se postavlja pitanje kada će krajnji kupac kategorije kućanstvo kod kojeg operator 

distribucijskog sustava primjenjuje tromjesečno obračunsko razdoblje? Naime, 20 dana za 

dostavu mjernih podataka HROTE-u, x dana za upis podataka u ROMM, obrada mjernih 

podataka od strane opskrbljivača te ispis i slanje računa krajnjim kupcima. Iz svega 

navedenog proizlazi da će krajnji kupci, u najboljem slučaju račune za tekući mjesec 

zaprimiti početkom ili sredinom mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem su mjerni podaci 

dostavljeni od strane ODS-a HROTE-u. 

Predlažemo da se rok za dostavu podataka u članku 68. stavak 5. Mrežnih pravila izjednači s 

rokom definiranim u stavku 4. (8 dana) 

 

Stavkom 23. nije definirana dostava početnog i završnog stanja obračunskog razdoblja, 

gornja ogrjevna vrijednost isporučenog plina, izražena u kWh/m3, Faktore korekcije obujma 

isporučenog plina, faktor korekcije obujma plina pri temperaturi plina 15°C na obujam plina 

pri temperaturi plina 0°C, a što se smatra obaveznim sadržajem računa 

Članak 11.  

Članak 12.  

Članak 13.  

Članak 14.  

Članak 15.  

Članak 16.  

Članak 17.  

Članak 18.  

Članak 19.  

Članak 20.  

Članak 21.  

 


