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Obrazac za dostavu primjedbi na  
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA  

PRAVILA O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PLINA 
 

OBRAZAC 
SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Izmjene i dopune Pravila o organizaciji tržišta plina 

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika 
zainteresirane javnosti 

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti RADNIČKA CESTA  1, 10 000 ZAGREB 

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

TIHANA COLIĆ, dipl.ing 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavljate 

 

Interes operatora distribucijskog sustava  

Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i 
prijedloga s nazivom predstavnika zainteresirane 
javnosti ili anonimno (upisati X ispred izabrane 
opcije) 

x Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti 

 Anonimna objava 

Datum izrade: 24.03.2017. 

 

 
 
 
 

______________________________________ 
(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. Ako se obrazac primjedbi šalje poštom ili faksom (01/ 6306 777), obrazac je potrebno potpisati. 
Obrasci se šalju na adresu: 
 HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. 
 „za savjetovanje“ 
 Ulica grada Vukovara 284 
 10000 Zagreb  
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Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta 
 

 
Smatramo nužnim definiranje načina postupanja i rokova za postupanje u slučaju kad se utvrdi pogreška 

koja utječe na obračun odstupanja bilančnih skupina . Ukoliko se smatra da navedena primjedba nije 

predmet ovog propisa, molimo da se isto ipak uzme u razmatranje. 

 
 
 

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

Članak 24. 
Stavak 4. 

Molimo brisanje riječi „do“ odnosno predlažemo tekst članka 24., stavak 4. : 

„Operator tržišta plina dužan je izraditi obračun iz stavka 1. i ispostaviti račun iz stavka  
3.ovoga članka te dostaviti obračun voditelju bilančne skupine  petnaestog dana u mjesecu  
za prethodni mjesec.“ 
 

Članak 24. 
Stavak 7. 

Molimo brisanje riječi „do“ odnosno predlažemo tekst članka 24., stavak 7. : 

„Operator tržišta plina dužan je zbirni obračun vrijednosti energije uravnoteženja bilančne 
skupine dostaviti Agenciji  petnaestog dana u mjesecu.“ 
. 
 

Članak 25. 
stavak 4. 

Molimo brisanje riječi „do“ odnosno predlažemo tekst članka 25. , stavak 4. : 

 „Operator tržišta plina dužan je izraditi obračun iz stavka 1. i ispostaviti račun iz stavka 3. 

ovog članka te dostaviti obračun ponuditelju energije uravnoteženja petnaestog dana u 

mjesecu za prethodni mjesec.“ 

Članak 25. 
Stavak 8. 

Molimo brisanje riječi „do“ odnosno predlažemo tekst članka 25. , stavak 8. : 

„Operator tržišta plina dužan je zbirni obračun vrijednosti energije uravnoteženja za ponuditelja 

energije uravnoteženja dostaviti Agenciji petnaestog dana u mjesecu“ 
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Članak 32. 
Stavak 5.  

Molimo brisanje riječi „do“ odnosno predlažemo tekst članka 32. , stavak 5. : 

„Operator tržišta plina dužan je izraditi obračun iz stavka 3. i ispostaviti račun iz stavka  
4. ovoga članka te dostaviti obračun voditelju bilančne skupine  petnaestog dana u mjesecu 
za prethodni mjesec.“ 
 

Članak 32. 
Stavak 7.  

Molimo brisanje riječi „do“ odnosno predlažemo tekst članka 32. , stavak 7. : 

„Operator tržišta plina dužan je zbirni obračun odstupanja od nominacije po bilančnim  
skupinama, petnaestog dana u mjesecu, za prethodni mjesec, dostaviti Agenciji.“ 
 

Članak 33.  
Stavak 5. 

Molimo brisanje riječi „do“ odnosno predlažemo tekst članka 33. , stavak 5. : 

„Operator tržišta plina dužan je izraditi obračun iz stavka 3. i ispostaviti račun iz stavka  
4. ovoga članka te dostaviti obračun voditelju bilančne skupine, petnaestog dana u mjesecu 
za prethodni mjesec.“ 
 

Članak 33.  
Stavak 8. 

Molimo brisanje riječi „do“ odnosno predlažemo tekst članka 33. , stavak 8. : 

„Operator tržišta plina dužan je izraditi obračun iz stavka 6. ovog članka i ispostaviti  
račun iz stavka 7. ovoga članka te dostaviti obračun voditelju bilančne skupine, petnaestog 
dana u mjesecu za prethodni mjesec.“ 
 

 

Članak 33.  
Stavak 9. 

Molimo brisanje riječi „do“ odnosno predlažemo tekst članka 33. , stavak 9. : 

„Operator tržišta plina dužan je zbirni obračun vrijednosti ukupnog odstupanja petnaestog  
dana u mjesecu dostaviti Agenciji.“ 
 

 

 


