
1 

Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog 
Mrežnih pravila transportnog sustava 

 

OBRAZAC 
SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Mrežna pravila transportnog sustava 

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga PLINACRO d.o.o., Zagreb 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 
javnosti 

Termoplin d.d. Varaždin 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 
 

Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin 

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

Ivan Topolnjak 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavljate 

Operator distribucijskog sustava 

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 (01/6301-798), obrazac je potrebno potpisati. 
Obrasci se šalju na adresu 
 PLINACRO d.o.o. 
 „za savjetovanje“ 
 Savska cesta 88a 
 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 3.  

Članak 17.  

Članak 18.  

Članak 20.  

Članak 25.  

Članak 39.  

Članak 47.  

Članak 48.  

Članak 49.  

Članak 53.  

Članci 61.-64.  

Članci 68.-70.  

Članci 71.-73.  

Članak 77.  

Članak 89.  

Članak 92. 
U konzultacijskom dokumentu kao razlog  izmjene navedeno je preciznije definiranje standardnih 
referentnih uvjeta. Stvarna izmjena ne odgovara uvodnom  obrazloženju jer nije došlo do preciznijeg 
definiranja već do izbacivanja pojedinih dijelova dosadašnje formulacije standardnih uvjeta. 

Članak 105. 

Postojeća Mrežna pravila donesena su u prosincu 2014. godine kada je već na snazi novi Zakon o 
mjeriteljstvu stoga je nejasan razlog zašto se krovna institucija mjeriteljstva - Državni zavod za 
mjeriteljstvo zamijenjuje znatno širim pojmom "Ovlaštenim tijelom"  iz koje se može iščitati i 
komercijalni utjecaj na ovo regulirano područje. 

Članak 127.  

Članak 130.  

Članak 139.  

Članak 157.  

Članak 158.  

Prilog 1.  
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Prilog 2.  

Prilog 3.  

Prilog 4.  

 


