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Predmet: Prijedlog Općih uvjeta opskrbe plinom 
      - mišljenje, dostavlja se 
 
 
 
Poštovani, 
 
Temeljem Vašeg dopisa klasa: 310-05/13-02/172, urbroj: 371-06/13-02, od 29. studenog 2013. g, daje 
se slijedeće 
 
 

MIŠLJENJE 
na Prijedlog Općih uvjeta opskrbe plinom 

 
 

Članak 7. 
 st. 5. 
- opskrbljivaču u obvezi javne usluge omogućiti da sredstvom osiguranja plaćanja osigura svoja 
potraživanja za one krajnje kupce koji su bili prethodno isključeni zbog neplaćanja dospjelih obveza ili 
neovlaštene potrošnje. 

 
 

Članak 15. 
 st. 3. 
- nije navedeno obračunsko razdoblje za TM9, TM10, TM11 i TM12. 
 
 

Članak 17.  
st. 7. 
- stavak 7. promijeniti; 
 
Krajnji kupac ima pravo s opskrbljivačem plinom ugovoriti utvrđivanje mjesečne novčane obveze za 
isporučeni plin na temelju mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca ili operatora 
distribucijskog sustava, što se u slučaju opskrbe plinom u obvezi javne usluge smatra nestandardnom 
uslugom. 
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Članak 20. 
- regulaciju radnog vremena blagajne za plaćanje obveza bez naknade treba omogućiti opskrbljivaču 
plinom. Priznati u tarifi troškove za ugovarane navedene usluge i troškove provizije po plačenom računu 
u banci pošti i sl. 
 

Članak 21. 
st. 1. i st.2. 
-potrebno je preciznije definirati dostavu pismene opomene (dali je to obično pismo ili preporučena 
pošilja s dostavnicom). Čest je slučaj u praksi da krajnji kupac odbije primiti poštu ili tvrdi da nije 
dostavljena. Kod dostave preporučene pošte s dostavnicom veći su troškovi za opskrbljivača. Da li će 
se takvi troškovi priznati u tarifi? 
 
 
st. 6. 
Omogućiti opskrbljivaču plinom uvjetovanje nastavak isporuke plina dostavom sredstva osiguranja 
plaćanja od strane krajnjeg kupca. Krajnji kupac ukoliko podmiri obveze iz opomene imati će i nove 
obveze za nestandardne usluge vezane za obustavu isporuke plina i ponovnu uspostavu isporuke plina. 
 
 

Članak 22. 
st. 1. 
- previše nepotrebnih podataka za ispis na račun. 
- velika većina podataka su ili javno objavljeni ili definirani drugim dokumentima. 
- potpuna konfuzija podataka nerazumljiva prosječnom krajnjem kupcu! 
 

Članak 23. 
st. 4. 
- rok od 15 dana je prekratak za odluku o prigovoru krajnjeg kupca (sazivanje povjerenstva za 
reklamacije potrošača sukladno Zakonu o zaštiti potrošača u kojem sudjeluju članovi Udruga za 
zaštitu potrošača iziskuje duži rok). 
- u roku od 15 dana obavijestiti  krajnjeg kupca o pokrenutom postupku. 
 

Članak 25. 
st. 2. 
-omogućiti da se postupak promjene opskrbljivača može provoditi za sva obračunska mjerna mjesta 
krajnjeg kupca. 
 

Članak 31. 
st. 1. 
- sučelje za izračun informativne krajnje cijene plina primjenljiv je samo za regulirane cijene. 
 

Članak 32. 
st. 4.  
-uskladiti definicije naziva (operator kod promjene opskrbljivača - operator promjene opskrbljivača) 
 
 
 
 
S poštovanjem, 

 
 
         Direktor: 
 
         Željko Ilić, bacc.ing.mech. 


