
Načelne primjedbe na 
Prijedlog OU

Koriste se različiti pojmovi za uslugu opskrbe plinom;
Nepotrebno se uvodi novi pojam "operator plinskog sustava", umjestom pojma "plinomjer i/ili druga mjerna 
oprema" trebalo bi uvesti pojam "obračunsko mjerno mjesto".

Poopćena i usklađena terminologija, vezano za dosljedno korištenje pojmova 

Članak 3.

1. Stavak (2), točka 1. -  definicija je neprecizna
2.   jedinična cijena plina, nije dobra, smatraju da bi je trebalo izbaciti iz teksta OU ili izmijeniti 
definiciju na način da glasi: „ cijena plina koja se sukladno zakonskim odredbama slobodno 
ugovara“, isto tako, nije dobar niti način izračuna.
3. definicija  "novi opskrbljivač", nije točna, istu izmjeniti na način da je novi opskrbljivač onaj s 
kojim je krajnji kupac zaključio ugovor o opskrbi plinom, "operator sustava", manjkav- te da bi ju 
trebalo nadopouniti s operatorom sustava skladišta plina;
4. st.2.toč.5. – obzirom na mogućnost procjene u čl.70. MPDS smatramo da bi se kao parametar 
za obračunsko razdoblje uz očitanje trebala navesti i procjena
5. čl.3.st.2.toč.10. – neprecizno propisano budući se OTS navodi u tom svojstvu jedino ako nije 
operator promjene opskrbljivača, a ukoliko jest – podvodi se pod naziv operatora promjene 
opskrbljivača. Dakle u postupku promjene opskrbljivača ne sudjeluju uvijek i operator 
transportnog sustava i operator promjene opskrbljivača budući se u određenim slučajevima radi o 
istoj pravnoj osobi.
6. dodati izraz Uvjeti opskrbljivača- uvjeti opskrbljivača su opće odredbe opskrbljivača za 
sklapanje ugovora o opskrbi s kategorijom kućanstvo, a odredbe moraju biti usklađene sa ovim 
Općim uvjetima opskrbe plinom.
7. Pojam informativna cijena - u potpunosti je neprihvatljiv.
8. Dodati definiciju za ugroženog kupca te tko i na koji način će o tome donositi odluku.
9. Definicije Novi opskrbljivač i postojeći opskrbljivač , treba redefinirati.
10. brisati pojam operator promjene opskrbljivača

Komentari su djelomično prihvaćeni.
Poboljšane su definicije jedinični trošak opskrbe plinom i obračunsko razdoblje.

Članak 4.

1. Stavak 3. alineja 5. nije razvidna svrha navođenja cijene plina u ugovorima o opskrbi plinom 
(OUJU i Z.O.) jer je riječ o reguliranoj cijeni plina pa ne postoji potreba da se ista navodi u 
ugovoru.
2. Stavak 3. alineja 6. nepotrebno navoditi uvjete obračuna i naplate , jer različiti TM predviđaju 
različite intervale očitanja te bi eventualna promjena TM iziskuje (nepotrebnu) izmjenu ugovora o 
opskrbi.
3. Stavak 3 alineja 7.  takva obveza se protivi  zaštite tržišnog natjecanja.
4. Stavak 3. alineja 11. definirati koje usluge podrazumijevaju pod predmetnim pojmom 
"ponuđene usluge održavanja"
5. st.4. – zbog donošenja budućih propisa i promjena naziva postojećih propisa smatramo da je 
potrebno na kraju stavka dodati nastavak: „…i drugih propisa koji uređuju tržište plinom.“
6. čl. 4. st.3.al.12. i čl.5. st.1., 2., 3. i 4. – nije jasno što predstavljaju „uvjeti ugovora“ – da li su to 
dijelovi ugovora već navedeni u čl.4.st.3. ili opći uvjeti ugovora (sukladno čl. 295. Zakona o 
obv.od. -)? Ukoliko nisu opći uvjeti ugovora, smatramo da naziv nije u skladu s čl.297. ZOO.
7. zašto bi ugovor o opskrbi trebao sadržavati  broj energetske suglasnosti, količinu i dinamiku 
plina, najave planirane potrošnje te cijenu povezanih troškova odstupanja, cijenu opskrbe.
8.  zašto bih trebao ugovor o opskrbi sklopljen sa kućanstvom biti sklopljen na određeno vrijeme, 
to je za kučanstva nepovoljno.
9. na koji način i tko će utvrđivati količine i dinamiku isporuke plina u ugovoru o opskrbi plinom u 
obvezi javne usluge?
10. iza stavka 4. iza MPDS dodati MPTS ili "... i drugih propisa koji uređuju tržište plinom."

Komentari su djelomično prihvaćeni.
Pojednostavljen je minimalni sadržaj ugovora koji sklapaju opskrbljivači plinom i krajnji 
kupci.

Članak 5.

1. Stavak 1. nejasno je značenje i doseg obveze opskrbljivača da kranjem kupcu prije sklapanja 
ugovora omogući upoznavanje sa svim uvjetima sklapanja ugovora. zaštita krajnjih kupaca koji 
imaju status potrošača osigurana posebnim propisima, te nema potrebe da se isti štite 
odredbama propisa kojima je primarna svrha regulirati odnose na tržištu plina. Isti je nepotreban 
jer se sve stavke podrazumijevaju prilikom sklapanja ugovora.
2. predlažemo da se iza stavka (4) dopuni i doda novi (5) stavak, pa da oba glase: 
„(4) Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge i zajamčeni opskrbljivač dužni su za ugovore iz 
članka 4. stavka 1. podstavka 2. i 3. ovih Općih uvjeta donijeti Uvjete opskrbljivača, ishoditi 
suglasnost Agencije, te ih javno objaviti na svojim internetskim stranicama.
„(5) Opskrbljivač plinom za ugovore iz članka 4. stavka 1. podstavka 1. ovih Općih uvjeta dužan 
je donijeti Uvjete opskrbljivača za opskrbu plinom kućanstava te ih javno objaviti na svojim 
internetskim stranicama.„
3. Nepotrebno je da se krajnjeg kupca dodatno obavještava o promjeni ugovornih uvjeta kao i da 
se traži dodatna suglasnost Agencije na tekst ugovora za javnu uslugu i zajamčenu opskrbu - 
javnu objavu smatraju dovoljnom
4. Stavak 2. nedovojno je jasno značenje pojma neugovorenih prepreka ostvarivanja prava KK.

Komentari su djelomično prihvaćeni.

Članak 6.

1. Stavak 1. pogrešno je da ugovor o opskrbi sklapaju samo oskrbljivač koji nije u obvezi javne 
usluge i kranji kupac koji koristi javnu uslugu - izmjentii stavak na način da se istom od sklapanja 
ugovora o opskrbi plinom ne isključuju opskrbljivači koji su ujedno i opskrbljivači u obvezi javne 
usluge. Treba odvojiti Ugovor o opskrbi za mjerna mjesta priključena na DS od onog na TS, a 
energetski subjekti trebaju se odlučiti da li će opskrbu obavljati na sekundarnom tržištu ili na 
tržištu veledobave. 
2. Stavak 3. – Predlažemo da krajnji kupac priključen na DS može za obračunsko mjerno mjesto 
sklopiti ugovor o opskrbi plinom s dva ili više opskrbljivača ako uz plinomjer ima ugrađen i 
korektor obujma plina s mogućnošću registracije i pohrane podataka o satnoj potrošnji plina koji 
omogućava daljinski prijenos podataka
3. U stavak (4), koji određuje pravo, da ima kupac na OMM na transportnom sustavu 2 ili više 
opskrbljivača, se doda način određivanja udjela pojedinog opskrbljivača u realiziranoj količini 
isporučenog plina na pojedinom OMM.
4.  obvezu plaćanja treba propisati zakonom jer je opskrbljivač izložen penalizaciji s kuta dobave 
plina, transporta, nominacije, energije uravnoteženja i sl.
5. Stavak 6. potrebno je izričito utvrditi da li su opskrbljivač i krajnji kupac slobodni pri utvrđivanju 
cijene plina u dijelu povezanih troškova, a koji se utvrđuju ugovorom o opskrbi plinom. Ne postoji 
opravdan razlog, zašto bih trebao ugovor o opskrbi za sve kategorije kupaca navesti što je 
propisano stavkom (6). Prijedlog je, da se briše taj stavak.
6. Stavak 7.  propisati kako je najkraće trajanje ugovora o opskrbi 1 godina. 
7. Predlažemo dodavanje novog (8) stavka koji glasi: „(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka 
krajnji kupac iz kategorije kućanstvo ugovor o opskrbi plinom sklapa na neodređeno vrijeme.„

Komentari su djelomično prihvaćeni.
Jasnije definirano tko sklapa ugovor te izbrisan članak kojim se propisuje cijena i drugi 
povezani uvjeti odstupanja od najave potrošnje plina. 

SAŽETAK PRIMJEDBI 
PRIHVAĆENO

NEPRIHVAĆENO
OBRAZLOŽENJE

Opći uvjeti opskrbe plinom 
- rezultati javne rasprave-



Članak 7.

1. Stavak 2. Traženje osiguranja plaćanja bi trebalo omogućiti kad su u pitanju javne kotlovnice 
jer postoji velik rizik od neplaćanja od strane istih.
2. Stavak 3.  predlažu brisanje odredbe kojom se propisuje kako je cijena plina u ugovoru o 
opskrbi plinom u obvezi javne usluge jednaka iznosima tarifnih stavki utvrđenih na temelju 
metodologije
3. Stavak 4. predlažu brisanje odredbe jer cijene uopće nisu propisane kao obvezni sastojak 
ugovora o opskrbi plina u obvezi javne usluge
4. Stavak 5. zaštita opskrbljivača stoga predlažu izmjenu na način da se istom predvide iznimke 
od pravila prema kojima bi opskrbljivači UOJU bili ovlašteni zahtijevati dostavu sredstava 
osiguranja plaćanja ili bi trebalo ostaviti takovu mogućnost i za slučaj javne usluge kod utuživanja 
kupaca zbog neplaćanja.
5. Stavak 6: Ne postoji opravdan razlog, zašto ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge 
trebao biti sklopljen na neodređeno vrijeme. Trebalo bi propisati obvezu potpisivanja Ugovora od 
strane kupca ako je riječ o obveznom odnosu. 

Komentari prihvaćeni u dijelu brisanja odredbe uvjetovanja dostave sredstava 
osiguranja plaćanja.

Članak 8.

1. Stavak 2. predlažu bisanje predmetne odredbe i upućuju na komentar na članak 4. stava3 
alineja 5. ili izmjenu odredbi st.2. na način da glasi : "st.2. – „Cijena plina u ugovoru o zajamčenoj 
opskrbi krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu jednaka je zbroju iznosa tarifnih stavki utvrđenih 
na temelju metodologije..."
2. Stavak 3. predlažu bisanje predmetne odredbe jer CNU, uopće nisu propisane kao obvezni 
sastojak ugovora o opskrbi plina u obvezi javne usluge
3. Stavak 4. predlažu da glasi: Korištenje prava na zajamčenu opskrbu započinje danom 
stjecanja uvjeta iz članka 56. stavka 4. ZTP
4. Stavak (6): Ne postoji opravdan razlog, zašto ugovor zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg 
kupca trebao biti sklopljen na neodređeno vrijeme...te predlažu izmjenu stavka 6.  "Ugovor o 
zajamčenoj opskrbi KK sklapa se na određeno vrijeme".

Komentari nisu prihvaćeni.

Članak 9.

1. st.1. – smatramo da je na ispravi o očitanju potrebno navesti i dan očitanja radi precizne 
raspodjele obveze plaćanja opskrbe plinom na starog i novog krajnjeg kupca
2. Predlažemo izmjenu stavka 2. na način da glasi:
"Ako novi vlasnik građevine ne sklopi ugovor o opskrbi plinom, ODS ....
2. st.3. – uz sklapanje ugovora s novim krajnjim kupcem, opskrbljivač mora raskinuti ugovor sa 
starim krajnjim kupcem
3. st.4. - smatramo da temelj razgraničenja nije obračun na temelju očitanog stanja već samo 
očitano stanje. Izmjena stavka 4. na način da se iz stavka izbrišu ODS i OTS... 
4. U potpunosti je neprihvatljivo što je u odnosu na stare opće uvjete izostavljena odredba glede 
podmirenja svih novčanih obveza koje se vežu uz to mjerno mjesto. Ovim člankom treba se 
riješiti pitanje plaćanja odnosno podmirenja svih novčanih obveza.
5. dodati st. 5.
6. članak 10., kao i  članak 12. (ustupanje ugovora, pravno sljedništvo) uvjetovano je 
podmirenjem svih dospjelih novčanih obveza za predmetno obračunsko mjerno mjesto, jedino se 
u članku 9. odstupa od toga. – NAVEDENO TREBA UGRADITI I U ČLANAK 9.

Komentari nisu prihvaćeni.

Članak 10.

1. potrebno je koristiti naziv „prijenos“ umjesto „ustupa“, radi usklađivanja s odredbama Zakona o 
obveznim odnosima.
2. predlažu preinaku: 
„(1) Krajnji kupac je u pravilu vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline na koju se odnosi 
energetska suglasnost (imalac energetske suglasnosti), osim ako ima suglasnost ....
Obrazac je prilog ovih OU.
(2) Kod promjene vlasništva građevine ili samostalne uporabne cjeline ima novi vlasnik (novi 
imalac energetske suglasnosti) pravo na opoziv suglasnosti za sklapanje ugovora o opskrbi 
plinom. Ako danu suglasnost dosadašnjeg vlasnika (dosadašnjeg imalaca energetske 
suglasnosti) ne opozove ta suglasnost ostaje na snazi.“ Definicija iz stavka (1) može biti i u 
članku 3.

Zbog usklađivanja Zakona o obveznim odnosima  pojam "ustupanje" je zamijenjen sa 
"prijenos".

Članak 11.

1. Stavak (1) – Potrebno je dopuniti s dijelom što je u slučaju stečaja;
2. St. 2. potrebno je dopuniti da obustava isporuke plina podrazumijeva demontažu plinomjera 
odnosno mjerne opreme. Prestanak ugovora uvjetovati obustavljanjem plina i sa demontiranjem 
MRS-a. Te da bi umjesto „odmah“ trebalo pisati „isti dan“.

Komentari nisu prihvaćeni.

Članak 12.

1. Stavak (1) – predlaže se rok od 60 dana. - što već je u tekstu OU!!
2. st.1. -obvezati pravnog sljednika na dostavu obavijesti, bez obzira da li je u posjedu 
građevine/samostalne uporabne cjeline.
3. st. 2. i 4. – spojiti stavke s obzirom da se odnose na isti slučaj. 

Komentar prihvaćeni u dijelu roka za obavijest o smrti fizičke osobe ili prestanka pravne 
osobe

Članak 13.

1. Stavak 1.  odredba neprimjenjiva kod ugovora o opskrbi koji su zaključeni na određeno 
vrijeme, predlažu da se odredba izmjeni na način da je raskid moguć samo u odnosu na ugovore 
o opskrbi u javnoj obvezi i ugovore o zajamčenoj opskrbi. 
2. Predlažu izmjenu stavka 2. sukladno komentaru pod člankom 9. stavak 2.
3. Stavak3. odredba ne štiti u dovoljnoj mjeri interese opskrbljivača u dijelu u kojem se ista 
odnosi samo na obvezu plaćanja dospjelih obveza, a ne i svih ostalih obveza. - Treba predvidjeti 
da u slučaju raskida ugovora o opskrbi na naplatu dospijevaju sve obveze iz ugovora (a kao što 
je to uobičajeno kod drugih ugovora). 
4. st.1., 2., 3. i 4. – obzirom da sukladno Zakonu o OO otkaz i raskid ugovora predstavljaju dva 
različita instituta s različitim pravnim posljedicama, smatramo da je potrebno precizirati o kojem 
se institutu radi
5. st.4. – treba izmijeniti stavak na sljedeći način „…krajnji kupac dužan je platiti isporučeni plin 
do prvog sljedećeg utvrđenog stanja plinomjera.“
6. potrebno je precizirati otkaz i raskid ugovora

Komentari djelomično prihvaćeni.
Jasnije propisano da se raskid ugovora odnosi samo na krajnjeg kupca koji koristi 
opskrbu plinom u obvezi javne usluge.
Usklađen je članak, na način da se kroz isti koristi pojam "raskid".

Članak 14.

1. Stavak 1. Smatraju kako predloženom odredbom nije dopustivo u odnosu na sve tri vrste 
ugovora primijeniti isti tretman budući se isti zaključuju s različitim kategorijama krajnjih kupaca;
2. Stavak 2. Smatraju da je potrebno dodatno pojasniti značenje pojma „troškovi raskida 
ugovora“;

Komentari nisu prihvaćeni.

Članak 15.

1. Poglavlje III  trebalo bi nositi naziv„ Uvjeti obračuna i naplate usluge opskrbe plinom“, jer nije 
riječ samo o obračunu isporučenog plina.;
2. Stavak 3. nema potrebe da se krajnji kupci ograničavaju na mogućnost očitanja u 
šestomjesečnim razdobljima. Treba predvidjeti određeni raspon obračunskog razdoblja u trajanju 
od 1-6 mjeseci. Prijedlog ne predviđa intervale obračunskih razdoblja a modele TM9 do T12.  
Predlažu da st. 3. glasi: Obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovog članka iznosi jedan mjesec, 
predlažemo novi stavak (3a): iznimno od stavka 3 ovog članka obračunsko razdoblje za OMM 
krajnjeg kupca iz tarifnog modela TM1 i TM2 i TM3 može iznositi 6 mjeseci.
3. st.3. -mijenja i glasi:(3) Obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovog članka iznosi šest mjeseci za 
obračunska mjerna mjesta krajnjeg kupca iz tarifnog modela TM1, TM2 i TM3, odnosno jedan 
mjesec za obračunska mjerna mjesta krajnjeg kupca iz tarifnog modela TM4, TM5, TM6, TM7 ili 
TM8.  Nije navedeno obračunsko razdoblje za TM9, TM10, TM11 i TM12.
4. Stavak 4. – računi se ispostavljaju po isteku obračunskog razdoblja a koje je za grupu TM1 i 
TM2 šest mjeseci (stavak 3), te nam se stavkom 4. ne omogućuje izdavanje računa mjesečno jer 
je propisano obračunsko razdoblje šest mjeseci (a očitavamo potrošače mjesečno na trošak 
operatora).

Članak 16.

1. Predlažu brisanje St. 1. jer je riječ o odredbi koja se protivi obvezi primjene cijena određenih 
sukladno mjerodavnoj metodologiji.
2.  predmetna odredba niti bilo koja druga odredba Prijedloga ne predviđa mogućnost navođenja 
zateznih kamata na neizvršena ili zakašnjela plaćanja na računu;
3. Predmetna odredba se protivi važećim propisima kojima je u RH uređena fiskalizacija računa
4. Stavak 4 ovog članka Prijedloga je nedorečen i ne precizira postupanje te je stoga u potpunosti 
neprihvatljiva ponajprije iz činjenice što opskrbljivač ne može utjecati na ogrjevnu vrijednost 
preuzetog plina. Nadoknada ne bi trebala biti dio računa za isporučeni plin već posebni račun.

Izmijenjeno obračunsko razdoblje, slijedom čega obračunsko razdoblje za obračunska 
mjerna mjesta krajnjeg kupca iz tarifnog modela TM1, TM2, TM3 i TM4 može iznositi tri 
ili šest mjeseci, dok za druga iznosi jedan mjesec.



Članak 17.

1.  dopuniti odredbama o  kamatama, načinu i rokovima njihovog obračuna, kao i rokovima 
plaćanja istih. Naziv članka 17 treba dopuniti i napisati, da je to mišljeno samo za tarifne modele 
TM1 i TM2, pa predlažemo da se glasi: „Mjesečne novčane obveze za isporučeni plin za naredno 
obračunsko razdoblje za tarifne modele TM1 i TM2“
2. Stavak 1.  umjesto riječi "TM1 ili TM2" upisati riječi ""TM1, TM2 i TM3"
3. St. 2 je neprihvatljiv
4. Stavak 3.  umjesto riječi "do desetog dana narednog mjeseca" upisati riječi: "do petnaestog 
dana narednog mjeseca"
5. Stavak (4) – Zašto procjenu potrošnje temeljiti isključivo na potrošnji u istom razdoblju 
prethodne godine? 
6. Stavak 5. – Definirati rok u kojem je operator sustava obvezan dostaviti bez naknade podatke 
Opskrbljivaču. Predlaže se izmjena i dopuna - da se propiše obveza OTS-a da na zahtjev KK 
priključenog na TS istome dostavi podatke o povijesnojo potrošnji plina, prema CNU, s obzirom 
da KK na TS svaki mjesec dobiva podatke o potrošnji plina i istima raspolaže. PO zaprimanju 
istih KK ih može dostaviti svojim opskrbljivačima.
7.Stavak 7. vezano uz odredbe članka 15. da se za modele TM1, TM2 i TM3 obračun može 
načiniti i za mjesečno razdoblje, kupci koji umjesto akontacijskih rata žele "točne obračune" ne 
moraju plačati troškove nestandardne usluge. Promijeniti tekst st. tako da glasi: "KK ima pravo s 
opskrbljivačem plinom ugovoriti utvrđivanje mjesečne novčane obveze za isporučeni plin...."

Komentari su djelomično prihvaćeni.
Iz dijela obračuna isporučenog plina isključuje se obračun nestandardne usluge za koju 
se izdaje zaseban račun (zbog fiskalizacije)

Članak 18.

1. Ne bi trebalo propisivati objavu informacija, vezano uz dio cijene koji se regulira a koje su već 
prilikom donošenja objavljene.
2. Briše se članak 18 , jer to mora biti sastavni dio Uvjeta opskrbljivača. A osim toga, kako može 
opskrbljivač 7 dana unaprijed znati promjene cijene plina, koja se reguliraju.
3.  stavak 2 ovog članka smatramo nepotrebnim ponavljanjem iz stavka 1. suvišan je.

Produljen rok za informiranje o promjeni iznosa tarifnih stavki i cijena nestandardnih 
usluga, sa 7 dana na 15 dana.

Članak 19.

1. Stavak 1. treba ostaviti mogućnost korekcije u narednom razdoblju, odnosno na kraju 
razdoblja, budući da bi inzistiranje isključivo na mogućnosti predviđenoj Prijedlogom (trenutni 
obračun) rezultiralo dodatnim nepotrebnim troškovima.
2. Stavak (2) – Zakonski neutemeljeno da se može nešto očitati prije nego li je Odluka o promjeni 
iznosa tarifnih stavki stupila na snagu.
3. Ovaj članak vrijedi za slučajeve ukoliko opskrbljivač dogovorom sa kupcem kupcu zaračunava 
troškove korištenja mreže.

Propisan je rok dostave očitanje stanja plinomjera na samo tri dana od dana stupanja na 
snagu odluke o promjeni iznosa tarifnih stavki.

Članak 20.

1. Propisivanje istog radnog vremena prodajnog mjesta za sve Opskrbljivače u RH je stvarno bez 
ikakvog zakonskog i poslovnog osnova., Članak treba brisati radi nerazmjernih troškova za 
opskrbljivače i to kroz potrebu osiguranja  prostora, osoblja, opreme, fiskalizacije. Drugi načini - 
internet bankarstvo, dostupnost poslovnica banaka i pošte - omogućuje    plaćanja bez potrebe 
da uplatu u svojim prostorijama i to bez naplaćivanja posebnih troškova naplate. To se osobito 
odnosi na nove opskrbljivače koji nemaju dovoljan broj krajnjih kupaca koji bi opravdavao 
ulaganja potrebna za omogućavanje neposrednih uplata.
- Budući da postoji mjesto za naplatu bez troškova uvjetovanje radnog vremena samo stvara 
dodatne troškove, ostaviti na izbor opskrbljivaču.
 - odredba o radnom vremenu prodajnog mjesta nije primjenjiva, odnosno svaki Opskrbljivač bi 
trebao imati mogućnost prilagoditi. Radno vrijeme blagajne od 8-16h bi iziskivao rad u dvije 
smjene jer je potrebno određeno vrijeme za otvaranje i zaključenje blagajne a koje prelazi 
zakonom propisano radno vrijeme od 8 sati.

Komentari prihvaćeni.
Umjesto radnog vremena prodajnog mjesta opskrbljivača u obvezi javne usluge 
propisano je ukupno minimalno trajanje radnog vremena

Članak 21.

1.- st. 1. preciznije definirati dostavu pismene opomene, predlaže se izmjena stavka 1. na način 
da glasi:"Krajnjem kupcu priključenom na DS koji koristi..."
Nastavno na navedeno predlažemo izmjenu stavka 3. i 4. na način da se operator plinskog 
sustava zamijeni s ODS-om, 
2. st.2. - preciznije definirati dostavu pismene opomene, te smatraju da je dovoljna jedna pisana 
opomena
3. Smatramo da je uz odredbu stavka 5. nužno dodatno definirati obvezu nadležnog tijela za 
socijalnu skrb;
4. Stavak 6. -predmetni rok je prekratak, te se traži da se isti promijeni na način da glasi 
Opskrbljivač u roku od jednog dana daje nalog operatoru za priključenje – dan treba promijeniti u 
«radni dan nakon što je na svom žiro računu evidentirao uplatu kupca»
5. potrebno je dodati st.7.: „Prije nastavka isporuke plina OS-u obvezno moraju biti podmireni 
troškovi obustave i nastavka isporuke plina.“
6. Ukoliko se izvrši obustava plina, izvršiti i raskid ugovora o opskrbi.

Komentari nisu prihvaćeni.

Članak 22.

1. obvezni sadržaj- pretjerivanje. Ne može nešto nositi oznaku „obvezni“, a u tekst dalje stoji „ako 
je primjenjivo“; Ovakvom tekstu nije mjesto u podzakonskom aktu plinskog gospodarstva. • 
Formulacija: tarifni model, ukoliko je primjenjivo u najmanju je ruku nespretna; Predloženo 
povećava troškove opskrbljivaču plinom; Navedeni sadržaj trebao bi se odnositi samo na kupce u 
obvezi javne usluge;
2. Brisati u sadržaju računa – cijenu za nestandardnu uslugu, jediničnu cijenu plina - nije 
decidirano koji su elementi i na osnovu čega se izračunava j.c. budući da račun može sadržavati 
prema prije navedenom i nestandardne usluge;
3. Stavak 1.  obvezni sadržaj računa - ne postoji stvarno opravdanje za navođenje sljedećih 
podataka na računu: a) radno vrijeme, b) način utvrđivanja stanja plinomjera, status zaštićenog 
kupca, status kupca u zajamčenoj opskrbi, c) elementi cijene plina i jedinična cijena plina, d) 
cijene i obračunati iznos za nestandardne usluge, e) informacije o procijenjenoj potrošnji i 
povijesnoj potrošnji, Račun ne sadrži mogućnost uvrštavanja zateznih kamata. Fiksna naknada tj. 
TS2 nije predmet ugovaranja; Dodatne informacije nikako ne mogu stajati pod nazivom obvezni 
sadržaj računa za isporučeni plin; 7. crticu prebaciti iza 12. crtice radi boljeg razumijevanja i 
slijedivosti, crticu "dodatne informacije" predlažemo navesti u zasebnom novom stavku te 
izmjeniti da glasi: "račun osim navedenog ..."
4. obvezni sadržaj računa za isporučeni plin ima previše elementa koji nisu nužni;
5. Stavak 1 Račun za isporučeni plin mora sadržavati i podatak o obujmu isporučenog plina - 
Preporuka: Navesti da je podatak o obujmu plina izražen u m3 potreban na računu koji se izdaju 
kupcu koji je korisnik javne usluge opskrbe plinom.  
6. Stavak 2. Navesti da se očitanje od strane krajnjeg kupca može primjenjivati kod kupaca 
korisnika javne usluge opskrbe plinom
7. Nestandardne usluge treba fakturirati odvojeno, a ne na računu za plin. Informacija o izboru 
načina plaćanja je bespredmetna; Neprihvatljiva je odredba da opskrbljivač prilagođava trenutni 
način fakturiranja i troši na nadogradnju programske podrške kako bi stalno obavještavao 
krajnjeg kupca o nepodmirenoj obvezi. a postoji model opomene.• Informacijama o povijesnoj 
potrošnji plina nije mjesto na svakom računu. 

Komentari su djelomično prihvaćeni.
Pojednostavljen je obvezni sadržaj računa za isporučeni plin,
Dio obveznog sadržaja računa je izdvojen na način da se isti krajnjem kupcu dostavljaju 
jednom godišnje, i to do 1. ožujka svake godine,

Članak 23.

1. Stavak (4) – i rok od 15 dana je prekratak - smatraju da bi primjereni rok trebao iznositi 30 
dana; a u roku od 15 dana obavijestiti krajnjeg kupca o pokrenutom postupku. 
2. Točka 4) i točka 7) brisati – umjesto izjavljivanja, upisati zaprimanja;
3.  potrebno je dodati obvezu vođenja i čuvanja pisane evidencije prigovora krajnjeg kupca od 
strane opskrbljivača najmanje godinu dana od dana primitka prigovora i mogućnost podnošenja 
pisanog prigovora povjerenstvu za reklamacije - drugostupanjskom tijelu, sve sukladno Zakonu o 
zaštiti potrošača;
4. obvezno uvjetovati prigovor isključivo pisanim putem, te za prigovor na ispostavljeni račun 
odrediti rok

Komentari nisu prihvaćeni.

Članak 24.

Stavak 4. Mišljenja smo kako bi odredba trebala sadržavati i alternativno rješenje prema kojem u 
slučaju da zahtjev za kontrolnim obračunom nije opravdan, kontrolni obračun će se smatrati 
nestandardnom uslugom. 

Komentar je prihvaćen



Članak 25.

1. radni dan  u postupku promjene opskrbljivača od 18 sati prethodnog radnog dana do 18 sati 
tekućeg radnog dana?  Obzirom na navedeno, predlažemo usklađivanje navedene odredbe 
sukladno uredovnom radnom vremenu svih opskrbljivača.
2. za promjenu opskrbljivača odrediti troškove kao N.U. koju plaća KK, stavak 5. brisati da je novi 
opskrbljivač dužan prihvatiti zahtjev, te promjenu uvjetovati podmirenjem  troškova na  OMM za 
koje se traži promjena  a na način kako je to propisano kod promjene vlasnika građevine;
3. Stavak 2. – omogučiti da se postupak može provesti i za sva OMM odjednom ako je za iste 
podnijet zahtjev za promjenu, odnosno sklopljen ugovor o opskrbi plinom.
4.  Stavak 5. – odstupa od tržišnih odnosa jer ako krajnji kupac u opskrbi plinom u obvezi javne 
usluge promijeni opskrbljivača plinom postavlja se pitanje da li je on  i dalje kupac koji ima pravo 
na opskrbu plinom u obvezi javne usluge ili  time postoje kupac na tržištu plina, odnosno  
postavlja se pitanje cijene usluge opskrbe plinom.
5. Nije jasna intencija stavka 5. predlaže se nadopuniti članak s novim stavcima u kojima se 
propisuje: 
(6) Postupak promjene opskrbljivača KK provodi OTS samo u slučaju kada navedena promjena 
ima za posljedicu promjene u postojećim ugovorima o transportu plina.
(7) Novi opskrblivač može započeti s opskrbom KK priključenog na TS prvog dana u mjesecu 
nakon provedenog postupka promjene opskrbljivača.

Komentari nisu prihvaćeni.

Članak 26.

1. Stavak 1. odredba zbog jednostavnijeg računanja rokova treba biti izmijenjena na način da 
postupak započinje zaprimanjem zahtjeva;
2.  Promjena ne može početi zahtjevom kupca, nego isključivo temeljem potpisanog ugovora o 
opskrbi plinom. Sam postupak mora biti što jednostavniji, kratak, jasan i bez dodatnog 
administriranja. Usklađenost s raspoloživim transportnim kapacitetom nepotrebna; opskrbljivač 
mora zakupiti transportne kapacitete, a bez uvjetovanja potpisanih ugovora o opskrbi? 
Ispunjavanje propisanih obrasca mi brojimo kao administrativnu prepreku - izmjenu podataka  
treba obavljati isključivo u elektronskoj formi; Mora biti određeno da novi opskrbljivač temeljem 
ovlasti kupca ima pravo zatražiti od nadležnog operatora sve relevantne podatke vezane na 
OMM koje je predmet ugovora o opskrbi. Na temelju tako zaprimljenih podataka će i zahtjeve za 
promjenom opskrbljivača biti moguće točnije ispuniti.
3. Smatramo, da je dovoljno ako upit za sklapanje ugovora o opskrbi, kojeg kupac proslijedi 
opskrbljivaču, sadrži: Ime i prezime / naziv KK, OIB KK, Adresa KK, Broj OMM, Adresa OMM, 
Broj plinomjera, godišnja potrošnja (kWh), Tarifni model , priključna snaga i POPS.

Komentari nisu prihvaćeni.

Članak 27.

1. odredbe su u kontradikciji; Pravilno bi moralo biti: Odobrenje promjena opskrbljivača traje 
najviše tri tjedna od uloženog zahtjeva za promjenom opskrbljivača.
2. st. 1 nejasno je trajanje postupka promjene opskrbljivača;
3. st.1. nejasno je da li se može smatrati da sam postupak zaista traje do 15 radnih dana, a da 
početak promjene, odnosno stupanje ugovora o opskrbi plinom započinje s prvim danom u 
slijedećem mjesecu. Predlaže se propisivanje rokova iz čl.40.st.2. PoTP, odnosno da se novi 
ugovor o opskrbi plinom počinje primjenjivati od prvoga dana u mjesecu ukoliko je s novim 
opskrbljivačem sklopljen do uključivo 10. dana u prethodnom mjesecu. 
4. Dopuniti stavak 1 sljedećim riječima: " i mora biti završen najkasnije pet radnih dana prije 
početka mjeseca na koji se promjena odnosi".
5. Stavak 2. Računanje rokova prema radnim danima, osobito s računanjem od 18 do 18 sati, 
uzrokovati će nesporazume i moguća kriva računanja osobito uzimajući u obzir kako hrvatski 
propisi ne poznaju računanje rokova u radnim danima. Preporučuju rokove računati po 
kalendarskim danima, a rok s 15 radnih dana produžiti na 30 kalendarskih dana.

Komentari nisu prihvaćeni.

Članak 30.

1. Stavak (2) – Tko dodjeljuje oznaku EIC
2. nije propisan način razmjene podataka...Prijedlog izmjene i dopune članka: (1) ODS i OTS za 
svaku pojedinu promjenu opskrbljivača dodjeljuje jedinstvenu oznaku promjene opskrbljivača, te 
vodi evidenciju podataka... (2) Evidencija promjene opskrbljivača sastoji se od podataka: – EIC 
oznaka operatora,– peteroznamenkasti redni broj promjene opskrbljivača u kalendarskoj godini 
koji određuje operator promjene opskrbljivača po redoslijedu zaprimanja zahtjeva za promjenu 
opskrbljivača počevši od 00001, – EIC oznaka novog opskrbljivača, – datum prvog dana 
promjene opskrbljivača u obliku GGGGMMDD – EIC oznaka postojećeg opskrbljivača i – OIB 
oznaka krajnjeg kupca.
– oznaka koraka promjene opskrbljivača u obliku Ki, – datum provođenja koraka u obliku 
GGGGMMDD, (6) Za potrebe praćenja provedbe promjene opskrbljivača uspostavlja se središnje 
mjesto evidencije razmjene podataka, koje uspostavlja i vodi operator tržišta plina.

Komentari nisu prihvaćeni.

Članak 31.

1. Stavak (1) i stavak (2) – krajnje neprecizno formulirani. Predlaže se brisanje jer bi uvođenje 
predmetne odredbe rezultiralo ograničavanjem tržišnog natjecanja. U tom smislu upućuju na 
komentare u odnosu na članak 3. stavak 2. točku 1. Prijedloga.
2. Stavak 1 i stavak 2 - predlažu izmjene tako da se propiše sljedeće: Da su opskrbljivači plinom 
dužni Agenciji pravovremeno dostavljati podatke o krajnjim cijenama plina za kupce korisnike 
javne usluge opskrbe plinom.
3. Prijedlog OU ne definira izraz „krajnja cijena“. Definira samo „jedinična cijena“; sučelje se ne 
može bazirati na cijeni plina, koja sadrži regulirani i tržni dio, onda takva usporedba nije 
vjerodostojna. Usporedba bi se morala bazirati isključivo na cijeni plina koja se ugovara 
slobodno.
Prijedlog je, da može opskrbljivač zaračunati troškove korištenja mreže samo pod uvjetom ako 
se kupac slaže sa zaračunavanjem tih troškova od strane opskrbljivača.
4. st. 1. - sučelje za izračun informativne krajnje cijene plina primjenljiv je samo za regulirane 
cijene.
5. Stavak 2. – Što znači pojam „krajnja cijena plina“? Radi se o jediničnoj cijeni plina (tarifnoj 
stavci) za javnu uslugu opskrbe plinom (kućanstva).
6. Pojam „krajnja cijena plina“ treba obavezno biti uvrštena u članak 3.; 
7. predložene odredbe u stavku 1., a pogotovo u stavku 2. ovog članka dovode u pitanje 
djelovanje tog tržišta ako krajnje cijene plina, kao i uvjeti opskrbe plinom budu „javno“ dostupni; 
TREBA JASNO ODVOJITI POJAM REGULIRANE CIJENE OD POJMA TRŽNE CIJENE!!

Stavak 1. i 2. prebačeni pod naziv Kalkulator cijene plina.

Članak 32.

1. potrebno uskladiti terminologiju: „operator kod promjene opskrbljivača“ i „operator promjene 
opskrbljivača“;
2. Stavak 2 zadnja alineja - Kupac ugovor odnosno ugovorne uvjete traži na početku pregovora tj 
odmah nakon što mu se pošalje ponuda da bi mogao ocijeniti koji mu je ponuđač povoljniji;
3. st.4. – potrebno je dodati i obvezu vođenja evidencije; i uskladiti definicije naziva (operator kod 
promjene opskrbljivača - operator promjene opskrbljivača);
4. preduvjet za početak promjene opskrbljivača je isključivo potpisani ugovor o opskrbi i nikako 
jednostrani zahtjev kupca, tomu moraju biti prilagođeni svi uvjeti i odredbe ovih općih uvjeta.
5. Obvezu dostavljanja podataka, koju definira stavak (6) treba preinačiti;
6. U Postupku promjene opskrbljivača nužna su veća usklađenja s postupkom javne nabave. 
Promjenu bi trebalo svesti na plinsku godinu – treba definirati datum do kojeg je moguće odabrati 
opskrbljivača na slijedećih 12 mjeseci;

Komentari nisu prihvaćeni.



Članak 33.

1. nedosljednost u vezi načina na koji se računaju rokovi, odnosno je li riječ o radnim danima ili o 
kalendarskim danima.
2. Kod provjere i plaćanja dospjelih potraživanja prema krajnjem kupcu definirati da se radi o 
svim potraživanjima, a da danom postavljanja zahtjeva za promjenom opskrbljivača nastupa 
dospjelost svih potraživanja.
3. Predlažu da tijekom godine samo prva promjena opskrbljivača bude besplatna. 
4. Stavak 4 podstavak (K5) i (K7) Prema odredbama navedenih stavaka zaključujemo da krajnji 
kupac kod promjene opskrbljivača ne nosi sa sobom izlazni kapacitet..;
5. st.4. (K9) – potrebno je uskladiti rok za K9 s rokom navedenim u slici 1 u prilogu 1
6. Stavak 3. – Potrebno je propisati rok u kojem je ODS obvezan dostaviti podatke o 
obračunskom mjernom mjestu kao i povijesne podatke Opskrbljivaču
7. Stavak 4. – (K2) Što ako još ne postoji potpisan ugovor o distribuciji, a na ODS-u je da ga 
dostavi Opskrbljivaču u primjerenom roku kako bi se pravovremeno mogao završiti postupak 
promjene? 
(K6) – pogrešno je napisano: „… da krajnji kupac nema nenaplaćenih dospjelih potraživanja…“ 
treba pisati da krajnji kupac nema nepodmirenih dospjelih obveza ili postojeći opskrbljivač nema 
nenaplaćenih dospjelih potraživanja.
(K8)-  jednoznačno definirati da se u slučaju da je krajnji kupac dužan starom opskrbljivaču 
prekida postupak promjene opskrbljivača plinom dok se dug ne podmiri, 
Zbog problema i nejasnoća na koje opskrbljivači nailaze tijekom postupka predstečajne nagodbe 
ili otvaranja stečaja, navedene situacije trebalo bi propisati kao poseban slučaj kod promjene 
opskrbljivača...

Članak 34.

1. Kroz cijeli članak 34. postoji nedosljednost u vezi načina na koji se računaju rokovi;
2. Stavak 4 podstavak (K2) krajnji kupac kod promjene opskrbljivača ne nosi sa sobom izlazni 
kapacitet?; Podstavak (K3) Dva radna dana ili dva kalendarska dana?
3. st.4. (K7) – potrebno je uskladiti rok za K7 s rokom navedenim u slici 4 u prilogu 1
4. Predložene su izmjene i dopune članka - vidi kod Plinacro-a
5. Također, nedostaje da se promjena opskrbljivača odnosi samo na slučaj kada se promjena 
provodi za vrijeme važenja postojećeg ugovora.

Članak 35.

1. Kroz cijeli članak 35. postoji nedosljednost u vezi načina na koji se računaju rokovi;
2. Stavak (1), alineja 4.- Obavezno propisati u kojem roku je kupac dostaviti (vratiti) potpisani 
primjerak ugovora opskrbljivaču.
3. Stavak (2) - nije prihvatljivo da se stanje plinomjera na dan početka zajamčene opskrbe 
utvrđuje na temelju prosječne potrošnje plina iz odgovarajućeg obračunskog razdoblja prethodne 
godine, već isključivo na temelju očitanja plinomjera i/ili druge mjerne opreme.
4. st.2. – nije jasno temeljem kojeg podatka se utvrđuje stanje plinomjera na dan početka 
zajamčene opskrbe ukoliko krajnji kupac nije imao ugovorenu opskrbu plinom u odgovarajućem 
obračunskom razdoblju prethodne godine;
5. Ukoliko KK ne dostavi potpisani ugovor, opskrbljivač ga nije dužan opskrbljivati? ili je potrebno 
propisati rok u kojem je kupac dužan dostaviti potpisani ugovor.
6. Rok za dostavu ugovora se navodi 20 dana od zaprimanja obavijesti o prvom danu korištenja 
zajamčene opskrbe, dok je prema čl.59. st.5 ZTP-a rok dostave ugovora krajnjem kupcu 8 dana 
od dana početka zajamčene opskrbe. Prvi račun izdan od strane zajamčenog opskrbljivača 
trebao biti na temelju očitanog podatka. Bazu podataka bi trebao imati i dati na raspolaganje 
prvenstveno ODS/OTS
7. Promjena opskrbljivača plinom u obvezi zajamčene opskrbe, koja se provodi bez zahtjeva 
krajnjeg kupca, nije uvjetovana podmirenjem dospjelih potraživanja za obračunsko mjerno 
mjesto, već samo neplaćenih dospjelih potraživanja prema zajamčenom opskrbljivaču – TO BI 
TREBALO UGRADITI U POSTUPAK PROMJENE OPSKRBLJIVAČA  KADA JE POSTOJEĆI 
OPSKRBLJIVAČ ZAJAMČENI OPSKRBLJIVAČ

Komentari nisu prihvaćeni.

Članak 36.

1. odredbe o kvalitetu usluge smatramo pretjeranim, složenim i neprimjerenim plinskom 
gospodarstvu i direktnim udarom na energetskog subjekta uvođenjem dodatne administracije;
2. obrisati stavak 1. s obzirom da nije napisan u duhu hrvatskog jezika, te se predlažu izmjene 
teksta (1) Kvaliteta opskrbe plinom obuhvaća pouzdanost isporuke, kvalitetu plina i kvalitetu 
usluge. (2) Pouzdanost isporuke iskazuje se brojem neplaniranih prekida isporuke plina na 
obračunskom mjernom mjestu i njihovom trajanju u tijeku kalendarske godine. (3) Za pouzdanost 
isporuke plina opskrbljivač je dužan osigurati dovoljnu količinu plina za zaštićene kupce sukladno 
EU Uredbi 994/10...
(4) Kvaliteta plina propisana je u Tablici 4. Priloga 2. Proizvođač plina, opskrbljivač plinom i 
trgovac plinom dužan je osigurati standardnu kvalitetu plina kojeg predaje u transportni ili 
distribucijski sustav... (5) Kvaliteta usluge obuhvaća ispunjenje komercijalnih zahtjeva opskrbe 
plinom, iz ugovora o opskrbi plinom, čijim poštivanjem opskrbljivač plinom osigurava korisniku 
sustava ili krajnjem kupcu zadovoljavajuću razinu pružene usluge. 

Komentari djelomično prihvaćeni.

Članak 37.

1. Predlaže se dopuna članka stavkom 3
(3) Krajnji kupac i opskrbljivač plinom mogu ugovorom o opskrbi plinom ugovoriti i nižu razinu 
kvalitete opskrbe plinom od kvalitete propisane ovim Općim uvjetima  u slučaju... Komentar nije prihvaćen.

Članak 38.
1. Predlažu izmjenu stavka 1. te brisanje stavaka 2 i 3  - ne može se izuzeti opskrbljivače od 
odgovornosti za kvalitetu plina. Predlažu izmjene stavka 1.... Komentar nije prihvaćen.

Članak 39.

1. Predlaže se izmjena stavka 1 (1) Kvaliteta opskrbe plinom propisana je standardima kvalitete 
opskrbe plinom u Tablicama 1., 2. i 3. 
2. u Prilogu 2.  - u stavku 3 nije definirana opća razina kvalitete opskrbe.
3. u stavku 4 nije definirana minimalna razina kvalitete opskrbe 
4.  u stavku 6 nije definirano što su poticajne mjere 
5. u stavku 7 treba uskladiti brojeve tablica iz Priloga 2. 

Komentari djelomično prihvaćeni.

Članak 41.

1. st. 1. poziva se na čl. 32. st.7 koji ne postoji u ovim OU;
2. Stavak (2) i stavak (3) – Ne postoji Prilog 3. u objavljenom prijedlogu Općih uvjeta, odnosno U 
tekstu se poziva na Prilog 3 kojeg nema u Prijedlogu Općih uvjeta koji je dostavljen na javni uvid
3. Uskladiti brojeve tablica i Priloga - Prilog 3 ne postoji

Komentari prihvaćeni.

Članak 42.

1. rješenje predviđeno predmetnom odredbom rezultira nastankom dodatnih administrativnih 
troškova i potrebom angažiranja dodatnog osoblja.
2. Uskladiti brojeve tablica i Priloga - Prilog 3 ne postoji
3. stavak 1. – ne podudarnost teksta Općih uvjeta sa brojem priloga i tablica (nema priloga)

Komentari prihvaćeni.

Članak 44.

1. Stavak 3. Mišljenja su kako bi zbog potrebe prilagodbe opskrbljivača plinom rok dostave 
predmetnih podataka valjalo utvrditi s danom 1. siječnja 2015. godine;
2. Stavak 4  da li je navedeni godišnji izvještaj (najkasnije do 1.3.2014.) dužan davati i 
opskrbljivač koji u tom času ne opskrbljuje krajnje kupce (nego samo druge opskrbljivače, tj. 
zapravo je trgovac).
3. st.1. – čl.44.st.1. poziva se na čl.32.st.7. koji ne postoji; te umjesto brojke 7 treba biti 6.; 
predlaže se promjena st. 1. i to: "Iznimno od članka 32. stavka 6. ovih Općih uvjeta, operator 
tržišta plina dužan je..."
4. Predlaže se da se iza stavka 1 doda novi stavak 2 tako da glasi:  (2) Iznimno od članka 39.  
stavka 7. ovih Općih uvjeta početak primjene dnevnog mjerenja ogrjevne vrijednosti plina na 
specifičnim točkama primijenit će se...." 
5. Predlažemo da se u stavku (3) na kraju rečenice doda: .... izuzev podataka o dnevnom 
mjerenju ogrjevne vrijednosti plina koji će biti dostavljani od trenutka uspostave dnevnog 
mjerenja ogrjevne vrijednosti plina na specifičnim točkama. 

Komentari nisu prihvaćeni.

Neplaćena potraživanja  promijenjena u nepodmirena potraživanja



PRILOG 1

1. Obrazac OBR1-DS u okviru „Postojeći opskrbljivač plinom“, ispred točke (16) nedostaje 
naslov: Izjava krajnjeg kupca;
2. Tablica 1 i 2 : Praćenje odnosno vođenje evidencija o svakom zahvatu i koraku  (hitne 
intervencije, ispitivanje i sl.) je prenormirano.
3. Predlažu postupak promjene opskrbljivača - cijeli postupak je raspisan u mišljenju GEN-I i 
svrstan kao PRIJEDLOG 3 njihovog mišljenja.
4. OBR1-DS u točci (16) treba stajati Izjava o podmirenju dospjelih računa krajnjeg kupca;
5. OBR2-TS predlažu izmjenu na način da se:– OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO zamjeni s 
riječima IZLAZ IZ TRANSPORTNOG SUSTAVA,
6.   – red.br. 11-13 se brišu; – red.br. 14 zamijeniti riječi Ugovor o raspodijeli količina na OMM sa 
Sporazum...; iza red.br. 21 dodati novi podatak o Broju ugovora o transportu plina (POPS u K2); 
– iza novog red.br. 21 dodati podatak o Iznosu kapaciteta koji se prenosi (POPS u K2); – iza 
red.br. 37 dodati podatak o BS u koju se prenosi kapacitet (NOPS K1); – iza red. br. 41 dodati 
podatak o zadnjem danu promjene opskrbljivača; red.br. 43 iza riječi Broj ugovora, obrisati tekst 
– red.br. 46 zamijeniti riječi Ugovor o raspodijeli količina na OMM sa Sporazum o raspodijeli 
izmjerenih količina;

Komentari djelomično prihvaćeni.

PRILOG 2
1. Predlažu da se OU propišu parametri kvalitete plina sukladno preporukama koje je dao 
EASSEE-gas dokumentom
EASEE-Gas specifikacija 

Komentari nisu prihvaćeni.


