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OPĆI UVJETI OPSKRBE PLINOM  

- KONZULATACIJSKI DOKUMENT UZ PRIJEDLOG OPĆIH UVJETA OPSKRBE PLINOM - 

1) UVOD  

Zakon o energiji („Narodne novine“, broj 120/12) (dalje: Zakon o energiji) i Zakon o tržištu plina 

(„Narodne novine“, broj 28/13) (dalje: Zakon o tržištu plina), predstavljaju usklađivanje  s 

Direktivom 2009/73/EZ Europskoga Parlamenta i Vijeća o općim pravilima za unutarnje tržište 

prirodnoga plina (dalje: Direktiva), te izmjena i dopuna postojećeg zakonskog okvira radi 

uočenih potreba za poboljšanjem uređenja tržišta plina u Republici Hrvatskoj.  

Između ostalog, Zakon o tržištu plina je propisao podzakonske akte u području plina, te je u tom 

smislu u čl. 89., propisao načelni sadržaj, rokove i odgovorne sudionike za donošenje Općih uvjeta 

opskrbe plinom (dalje: Novi opći uvjeti opskrbe). 

Bitno je naglasiti da osim sadržaja prema čl. 89. Zakon o tržištu plina, Novi opći uvjeti opskrbe 

moraju pri uređenju područja koje uređuju, u obzir uzeti niz drugih odredbi istog zakona, kojima se 

propisuju dužnosti i prava sudionika na tržištu plina, a naročito krajnjeg kupca i opskrbljivača 

plinom. Osim toga, sadržajno i terminološki treba uskladiti Nove opće uvjete opskrbe s drugim 

pozakonskim aktima temeljem Zakona o tržištu plina koji su doneseni ili su u fazi donošenja. 

2) PREDMET AKTA  

Treba naglasiti, da je s obzirom na podzakonske akte donesene temeljem prethodnog Zakona o 

tržištu plina („Narodne novine“, broj 40/07, 152/08, 83/09 i 114/11), sadržaj tih akata, u smislu 

područja koja uređuju, bitno izmijenjen. Shodno tome, u slučaju važećih Općih uvjeta za opskrbu 

prirodnim plinom („Narodne novine“, broj 43/09 i 87/12) (dalje: Postojeći opći uvjeti opskrbe), 

novi Opći uvjeti opskrbe bitno mijenjaju područje koje uređuju. 

S obzirom na propisano područje koje uređuju Novi opći uvjeti opskrbe, predlaže se slijedeći 

sadržaj akta, odnosna poglavlja: 

I Opće odredbe 

II Ugovorni odnosi između opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca 

III Uvjeti obračuna i naplate isporučenog plina 

IV Prigovori krajnjeg kupca 

V Promjena opskrbljivača 

VI Kvaliteta opskrbe plinom 

VII  Nadzor 

VIII Prijelazne i završne odredbe 

PRILOG 1. Promjena opskrbljivača 

PRILOG 2. Kvaliteta opskrbe plinom 
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3) ZNAČAJNE IZMJENE I POBOLJŠANJA 

Izmjena područja koje uređuju Novi opći uvjeti opskrbe s obzirom na Postojeće opće uvjete 

opskrbe se u osnovi odnosi na pokrivanje komercijalnih odnosa krajnjeg kupca i opskrbljivača 

plinom u kontekstu otvaranja maloprodajnog tržišta plinom. Pri tome su odnosi krajnjeg kupca ili 

korisnika plinskog sustava s operatorima plinskog sustava, odnosno prava i dužnosti vezane za 

korištenje plinskog sustava, u najvećoj mogućoj mjeri prenesena u odgovarajuća mrežna pravila. 

Pored toga, vrlo bitna izmjena i poboljšanje, u skladu s sadržajem i duhom Direktive, odnosno 

Zakonom o tržištu plina, je pristup temeljen na povećanom naglasku na zaštiti krajnjeg kupca. U 

tom smislu se Novim općom uvjetima opskrbe dodatno propisuje obvezni sadržaj računa za 

isporučeni plin, način ostvarivanja prava na prigovor, detaljno propisuje postupak promjene 

opskrbljivača, te po prvi puta uređuje regulacija kvalitete opskrbe plinom. 

U nastavku Dokumenta daje se osvrt na sadržaj Novih općih uvjeta opskrbe, prema predloženim 

poglavljima, naročito u dijelu značajnih izmjena i poboljšanja s obzirom na dosadašnji zakonski 

okvir i provedbenu praksu na tržištu plina u Republici Hrvatskoj. 

I OPĆE ODREDBE 

U ovom poglavlju se propisuje područje koje akt uređuje, pri čemu je bitno naglasiti da se Novi 

opći uvjeti pretežno usredotočuju na odnos opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca.  

S obzirom na Postojeće opće uvjete opskrbe, treba naglasiti da se ugovorni odnosi, te obveze i 

odgovornosti krajnjeg kupca i korisnika plinskog sustava (opskrbljivači plinom, trgovci plinom) s 

operatorima plinskog sustava, uređuju odgovarajućim mrežnim pravilima plinskog sustava.  

Iznimka od navedenog je problematika kvalitete opskrbe plinom, koja je i u dijelu obveza i 

odgovornosti operatora plinskih sustava, uređena Novim općim uvjetima opskrbe. 

Također, ovo poglavlje uređuje definicije stručnih izraza, nužnih za uređenje problematike iz 

sadržaja.  

II UGOVORNI ODNOSI IZMEĐU OPSKRBLJIVAČA PLINOM I KRAJNJEG 

KUPCA 

U ovom poglavlju se propisuje nužni sadržaj ugovora o opskrbi plinom, kao temeljnog dokumenta 

koji uređuje odnos krajnjeg kupca i opskrbljivača plinom, te bitne okolnosti koje se ugovorom 

moraju utvrditi. 

S obzirom na Postojeće opće uvjete, bitno je usklađenje s modelom tržišta propisanim Zakonom o 

tržištu plina, naročito s obzirom na propisivanju ugovornih uvjeta opskrbe plinom u dijelu 

opskrbe plinom na tržišnim osnovama, te s druge strane opskrbe u obvezi javne usluge i 

zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca. 

U tom smislu, za opskrbu u obvezi javne usluge se predlaže detaljnije propisivanje ugovornih 

odredbi, radi ujednačenog tumačenja zakonskih obveza i prava krajnjeg kupca koji koristi opskrbu u 

obvezi javne usluge i opskrbljivača koji ga opskrbljuje plinom. 

III UVJETI OBRAČUNA I NAPLATE ISPORUČENOG PLINA 

U ovom poglavlju se propisuju načela, te postupak obračuna i naplate isporučenog plina. 

S obzirom na Postojeće opće uvjete, bitno je cjelovitije propisivanje načina samog obračuna, 

kao i minimalnog sadržaja računa za isporučeni plin.  
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Naime račun za isporučeni plin je osnovno sredstvo informiranja krajnjeg kupca o isporučenom 

plinu i pruženoj usluzi, te obračunatih novčanih obveza koje iz toga proizlaze. Osim toga, radi bolje 

informiranosti kupca o njegovim pravima i obvezama, račun za isporučeni plin mora sadržavati i 

dodatne informacije, koje se po prvi puta izričito propisuju.  

Također, bitno je naglasiti da je postupak obračuna, koji provodi opskrbljivač odvojen od mjernih 

pravila, odnosno postupak mjerenja količine isporučenog plina, koje provodi operator plinskog 

sustava na koji je priključen krajnji kupca, a uređuje se odgovarajućim mrežnim pravilima plinskog 

sustava. 

IV PRIGOVORI KRAJNJEG KUPCA 

U ovom poglavlju se propisuju način ostvarivanja prava krajnjeg kupca nezadovoljnog 

postupanjem, odnosno poduzimanjem ili propuštanjem radnje opskrbljivača na prigovor na 

njegov rad. Naime, Zakonom o tržištu plina, čl. 82., generalno je propisana zaštita od postupanja 

operatora i opskrbljivača. Novim općim uvjetima opskrbe se propisana zaštita konkretizira za 

krajnjeg kupca, uz detaljnije uređenje samog postupka, naročito u dijelu uloge HERA-e i mjera 

koje ista može poduzeti. 

U tom smislu se propisuje da krajnji kupac može podnijeti prigovor, naročito vezano za sadržaj 

ispostavljenog računa za isporučeni plin, neispunjavanje odredbi ugovora o opskrbi plinom o u 

obvezi javne usluge, kvalitetu opskrbe plinom izvan ugovore ili propisane razine, propuštanja 

nastavka isporuke plina, u propisanim rokovima, po plaćanju obveza iz opomene radi koje je 

obustavljena isporuke plina, promjenu opskrbljivača koja nije provedena sukladno ovim Općim 

uvjetima. 

Nadalje, ako po odluci opskrbljivača donesenoj povodom prigovora krajnji kupac i dalje smatra da 

su joj povrijeđena prava ili pravni interesi, može izjaviti prigovor Agenciji, koja je dužna u  roku od 

30 dana, obavijestiti krajnjeg kupca o mjerama koje je poduzela, što može uključiti obvezujuću 

odluku o postupanju povodom prigovora, neobvezujući prijedlog postupanja povodom prigovora ili 

neobvezujuće mišljenje povodom prigovora. 

Također, podglavlje uređuje način provođenja izvanrednog obračuna isporučenog plina, te kontrolu 

i ispravak obračuna isporučenog plina. 

S obzirom na Postojeće opće uvjete ovo poglavlje bitno snažnije propisuje mjere zaštite krajnjeg 

kupca, te pritom jasnije uređuje ulogu HERA-e. 

V PROMJENA OPSKRBLJIVAČA 

U ovom poglavlju se propisuju postupak promjene opskrbljivača. U tom smislu, temeljna načela 

promjene opskrbljivača uključuju osiguranje prava krajnjeg kupca, promjenu opskrbljivača 

plinom, bez naknade za povezane troškove samog postupka i prema jasno određenim 

pravilima, te trajanje postupka promjene opskrbljivača od najviše tri tjedna. 

Prema dosadašnjem zakonskom okviru, postupak promjene opskrbljivača bio propisan člancima 39. 

i 40. Pravilnika o organizaciji tržišta plina („Narodne novine“, broj 126/10, 128/11, 88/12 i 29/13) i 

člankom 41. Postojećih općih uvjeta opskrbe. Primjena navedenog postupka je u praksi pokazala 

potrebu za poboljšanjima u dijelovima postupka, odnosno detaljnijeg propisivanja istog. 

Također, pri izradi prijedloga Novih Općih uvjeta, u dijelu promjene opskrbljivača, korištene su 

objavljenje smjernice i izvještaji, o navedeno problematici: 
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- Smjernice za dobru praksu CEER-a (Electricity and gas Retail market design, with a 

focus on supplier switching and billing – Guidelines of Good Practice, Council of European 

Energy Regulators), od 24. siječnja 2012. 

- Konačni izvještaj studije o najboljoj praksi promjene opskrbljivača u Energetskoj 

zajednici (Development of Best Practice Recommendations for Customer Switching in the 

Energy Community), od 25. siječnja 2013. 

- Smjernice za promjenu opskrbljivača iz konačnog izvještaja programa za IPA 

suradnju,  (The EU IPA Programme for Croatia – Reinforcement and further development 

of internal enrgy arket with the scope of Energy Community Treaty“, Komponenta 3, 

Aktivnost 3.2, austrijskog regulatora E-Control, od 5. srpnja 2013. 

Na temelju analize dosadašnje prakse na tržištu plina Republike Hrvatske, novog zakonskog okvira, 

te smjernica i preporuka iz navedenih dokumenata, utvrđena su temeljna načela promjene 

opskrbljivača plinom: 

1. Krajnji kupac u postupku kontaktira samo jednog sudionika – Novog opskrbljivača  

2. Postupak mora biti definiran na način da jasno dodjeljuje uloge sudionicima, te da jasno 

definira procedure i rokove, odnosna da ostavlja minimalnog prostora za različita 

tumačenja, te naročito da definira opravdane razloge prekida postupka, 

3. Postupak u načelu traje maksimalno 3 tjedna (15 radnih dana), 

4. Središnji sudionik koji vodi postupak je operator plinskog sustava na čiji je sustav priključen 

krajnji kupac – odgovarajući operator distribucijskog sustava ili operator transportnog 

sustava, 

5. Razmjena podataka u postupku se provodi preko operatora tržišta – HROTE d.d., koji 

uspostavlja središnje mjesto evidencije poruka, 

6. Format poruka se propisuju putem obrazaca koji su sastavni dio Novih općih uvjeta 

opskrbe, 

7. Nadzor postupka, kao i osiguranje platforme za usporedbu ponuda na tržištu provodi 

regulator – HERA. 

Radi lakšeg praćenja propisanog postupka promjene opskrbljivača, u odnosu na specifičnosti s 

obzirom na plinski sustav na koji je priključen krajnji kupac, zasebno se propisuje postupak 

promjene opskrbljivača plinom u slučaju krajnjeg kupca, te  priključenog na distribucijski sustav, te 

u slučaju krajnjeg kupca priključenog na transportni sustav. 

Također, u prijedlogu Novih općih uvjeta propisuje se postupak promjene opskrbljivača u slučaju 

kada, u zakonski predviđenim okolnostima, opskrbu krajnjeg kupca preuzima zajamčeni 

opskrbljivač. 

 

VI KVALITETA OPSKRBE PLINOM 

U ovom poglavlju se propisuje kvaliteta opskrbe plinom, odnosno praćenje i poticanje kvalitete 

pružene opskrbe plinom opskrbljivača plinom prema krajnjem kupcu, odnosno operatora sustava 

prema korisniku sustava, te se odnosi na energetske subjekte koji obavljaju; opskrbu plinom u 

obvezi javne usluge,  distribucija plina, transport plina i skladištenje plina. 

Kvalitetu opskrbe čine: kvaliteta usluge, pouzdanost isporuke, kvaliteta plina.  
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Pouzdanost isporuke obuhvaća tehničke zahtjeve kvalitete opskrbe plinom čijim poštivanjem 

operator sustava osigurava korisniku sustava ili krajnjem kupcu pouzdanu i stalnu isporuku plina iz 

plinskog sustava. 

Kvaliteta plina obuhvaća tehničke zahtjeve kvalitete opskrbe plinom čijim poštivanjem operator 

sustava osigurava usklađenost kvalitete plina sa standardnom kvalitetom plina propisanom u 

Prilogu 2. Novih općih uvjeta. 

Kvaliteta usluge obuhvaća komercijalne zahtjeve kvalitete opskrbe plinom čijim poštivanjem 

operator sustava ili opskrbljivač plinom osigurava korisniku sustava ili krajnjem kupcu 

zadovoljavajuću razinu pružene usluge. 

Praćenje ostvarenja pojedinog dijela kvalitete opskrbe se provodi pomoću standarda kvalitete 

opskrbe. Standardi kvalitete opskrbe su opći i garantirani standardi kvalitete opskrbe. Ispunjavanje 

pojedinog standarda kvalitete opskrbe prati se kroz pokazatelj ispunjavanja kvalitete opskrbe 

plinom, uzimajući u obzir kriterij usklađenosti. 

Općim standardima kvalitete opskrbe plinom propisuje se opća razinu kvalitete opskrbe plinom 

pojedinog operatora sustava ili opskrbljivača plinom u cilju poboljšanja opće razine kvalitete 

opskrbe plinom, a poticajne mjere za operatora sustava ili opskrbljivača plinom u obvezi javne 

usluge propisuju se odgovarajućom metodologijom za utvrđivanje visine tarifnih stavki.  

Garantiranim standardima kvalitete opskrbe plinom propisuje se minimalna razina kvalitete 

opskrbe plinom koju je pojedinom korisniku usluge ili krajnjem kupcu dužan pružiti operator 

sustava ili opskrbljivač plinom, a osigurava se nadoknadama za uslugu pruženu izvan 

garantiranog standarda. Na zahtjev korisnika usluge ili krajnjeg kupca za pruženu uslugu koja je 

izvan garantiranog standarda kvalitete opskrbe plinom operator sustava ili opskrbljivač plinom 

dužan je isplatiti nadoknadu za svaki dan ili sat izvan garantiranog standarda. 

U tom smislu, pojedini standardi kvalitete opskrbe plinom, povezani pokazatelji kao i način 

praćenja, propisani su u Prilogu 2. Novih općih uvjeta opskrbe.  

Nadalje, energetski subjekti koji obavljaju navedene djelatnosti su dužni uspostaviti sustav 

prikupljanja podataka o kvaliteti opskrbe plinom, te Agenciji kvartalno dostavljati prikupljene 

podatke o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja garantiranih standarda kvalitete opskrbe plinom, 

odnosno godišnje dostavljati opis sustava za praćenje kvalitete opskrbe plinom, prikupljene podatke 

o ostvarenim pokazateljima ispunjavanja općih standarda kvalitete opskrbe plinom, opis samostalno 

provedenih mjera za povećanje kvalitete opskrbe plinom i prijedlog mjera za poboljšanje kvalitete 

opskrbe plinom. 

 

VII  NADZOR i  VIII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Novi opći uvjeti  opskrbe stupaju na snagu 1. siječnja 2014., kada prestaju važiti Postojeći opći 

uvjeti za opskrbu.  

Nadalje, upravni nadzor nad provedbom Novih općih uvjeta opskrbe provodi Agencija. 

Također, u ovom poglavlju se propisuju rokovi za ispunjavanje pojedini odredbi ako isti stupaju na 

snagu kasnije od dana stupanja na snagu Novih općih uvjeta opskrbe. 

 


