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Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog  

Općih uvjeta opskrbe plinom 

 

OBRAZAC 

SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Opći uvjeti opskrbe plinom 

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 

javnosti 

EVN Croatia Plin d.o.o. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Zagreb, Josipa Marohnića 1 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

Vlado Mandić 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

Operator plinskog distributivnog sustava na području 

Zadarske, Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske 

županije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s 

nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno 

(upisati + ispred izabrane opcije) 

+ Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti 

 Anonimna objava 

Datum izrade: 11.12.2013. 

 

 

______________________________________ 

(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 (01/6115-344), obrazac je potrebno potpisati. 

Obrasci se šalju na adresu 

 Hrvatska energetska regulatorna agencija 

 „za savjetovanje“ 

 Ulica grada Vukovara 14 

 10000 Zagreb  
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Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta 
 

U odnosu na Prijedlog Općih uvjeta za opskrbu plinom potrebno je pohvaliti pristup u nastojanju da se jasnije definiraju 

postupci promjene opskrbljivača čime je ostvaren značajan napredak u odnosu na trenutno važeće propise kojima je 

uređeno predmetno pitanje.  

 

S druge strane, usvajanjem rješenja predviđenih Prijedlogom Općih uvjeta opskrbljivači plinom će biti prisiljeni u 

značajnoj mjeri povećati administrativne resurse što će neminovno rezultirati povećanjem troškova koji su s time 

povezani. U tom smislu je nažalost vidljiv nastavak kretanja koja su bila zamjetna od trenutka donošenja novog Zakona 

o tržištu plina u ožujku 2013. godine, odnosno podzakonskih propisa koje je HERA donijela temeljem ovlaštenja 

sadržanih u Zakonu o tržištu plina.  

 

Prijedlogom Općih uvjeta takva kretanja su dosegla i dodatne razmjere zbog kojih je razvidno kako opskrbljivači neće 

moći ispuniti zahtjeve postavljene od strane HERA-e u propisanim rokovima bez zapošljavanja značajnog broja novih 

kadrova i ulaganja u razvoj računalnih i drugih tehničkih rješenja. Uzimajući u obzir kako HERA propisuje visinu marže 

koju opskrbljivači mogu ostvariti obavljanjem djelatnosti opskrbe, čineći istu u osnovi fiksnom, kroz opisano povećanje 

troškova ugrozit će se i stabilnost poslovanja opskrbljivača.  

 

Iz naprijed navedenih razloga mišljenja smo kako je potrebno iznova razmotriti stvarne učinke predloženih odredbi i 

prije usvajanja konačnog teksta Općih uvjeta razmotriti opravdane prigovore društva EVN Croatia Plin d.o.o. sadržane 

u ovom obrascu, kao i primjedbe ostalih opskrbljivača, a koji su u današnjim iznimno nepovoljnim gospodarskim 

uvjetima usmjereni isključivo na očuvanje stabilnosti njihova poslovanja.  
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Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno 

podlogama 

 

Članak 1.  

Članak 2.  

Članak 3. Stavak 2. točka 1. Prijedloga 

 

Člankom 3. stavkom 2. točkom 1. Prijedloga predviđena je definicija pojma jedinična cijena plina 

koja predstavlja informativnu cijenu plina koja omogućava usporedbu cijena plina različitih 

opskrbljivača plinom, usporedbu cijene plina s cijenama drugih energenata ili praćenje troškova 

pojedinog kupca. 

 

Mišljenja smo kako uvođenje predmetnog pojma sa značenjem predviđenim u članku 3. stavku 2. točki 

1. prijedloga ne bi rezultiralo pozitivnim učincima na djelatnosti opskrbljivača plinom uzimajući u 

obzir kako po kriterijima koji su predviđeni u predmetnoj odredbi nije moguće uspoređivati niti 

formirati prosječnu cijenu plina. 

 

Razlozi za navedeno proizlaze iz sljedećih činjenica: 

a) Usporedba cijena plina različitih opskrbljivača plinom 

Jedan od razloga uvođenja jedinične cijene plina jest omogućiti usporedbu cijena plina različitih 

opskrbljivača plinom. S tim u vezi je potrebno istaknuti kako nisu jasni razlozi na kojima se 

temelji nastojanje da se omogući takva usporedba cijena kroz obvezu opskrbljivača da javno 

objavljuju predmetnu cijenu. Naime, uvođenjem odredbe kojom bi se opskrbljivačima doista 

nametnula predmetna obveza rezultiralo bi postizanjem učinaka koji bi se negativno odrazili na 

tržišno natjecanje između opskrbljivača što bi automatizmom proizvelo i negativne posljedice 

za krajnje kupce. U tom smislu se može očekivati da bi korištenjem jedinične cijene plina i 

njenim navođenjem na računu (a što je predviđeno člankom 22. stavkom 1. alinejom 21. 

Prijedloga) došlo do izjednačavanja cijene plina između svih opskrbljivača na tržištu što 

svakako ne bi pogodovalo razvoju natjecanja između opskrbljivača i to na isključivu štetu 

krajnjih kupaca.  

b) Usporedba cijene plina s cijenama drugih energenata 

Istaknuti cilj uvođenja jedinične cijene plina jest i stvoriti ponderiranu vrijednost kako bi se 

omogućila usporedba cijene plina s cijenama drugih energenata. Međutim, mišljenja smo kako 

je prema predloženim odredbama Prijedloga koje se odnose na jediničnu cijenu plina nemoguće 

postići predmetni cilj. Razlog za to proizlazi iz činjenice što parametri određivanja cijene 

prirodnog plina nisu jednaki parametrima prema kojima se određuje cijena drugih energenata. 

Za primjer je moguće uzeti LPG kod kojeg cijena ne uključuje stavku za transport, dok je ista 

uključena kod cijene prirodnog plina. Iz navedenog proizlazi potencijalna opasnost za 

opskrbljivače prirodnim plinom i prirodni plin kao energent u cjelini da će se uvođenjem 

jedinične cijene plina stvoriti dojam da su drugi energenti povoljniji od prirodnog plina iako 

tome doista nije slučaj.  

c) Praćenje troškova pojedinog kupca 

Isto tako, mišljenja smo kako jedinična cijena plina neće na adekvatan način omogućiti praćenje 

troškova pojedinog kupca uzimajući u obzir kako je zbog vjerojatnosti da pojedini kupci uz plin 

koriste i određene nestandardne usluge, nemoguće troškove tih istih kupaca (tzv. „one-of 

kupci“) uspoređivati s troškovima drugih kupaca koji koriste samo plin ili kupaca koji koriste 

neke druge nestandardne usluge. 

 

Sve naprijed navedeno rezultira zaključkom da bi uvođenje pojma jedinične cijene plina proizvelo 

dodatne negativne učinke na djelatnosti opskrbljivača plinom kao i pogoršanje položaja opskrbljivača 

plinom u odnosu na opskrbljivače ostalim energentima.  

 

Stavak 2. točka 4. Prijedloga 

 

Člankom 3. stavkom 2. točkom 4. Prijedloga uvodi se pojam novog opskrbljivača kojim se smatra onaj 

opskrbljivač kojem je krajnji kupac podnio zahtjev za promjenu opskrbljivača.  

 

Mišljenja smo kako takovo definiranje pojma novog opskrbljivača nije točno, budući da bi se istim 

trebao smatrati isključivo onaj opskrbljivač s kojim je krajnji kupac zaključio ugovor o opskrbi plinom 
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sukladno odredbama mjerodavnih propisa. Nazivanjem opskrbljivača kojem je podnesen zahtjev za 

priključenje od strane krajnjeg kupca novim opskrbljivačem dovodi i do mogućeg prejudiciranja 

pitanja je li promjena opskrbljivača u konkretnom slučaju pravno dopuštena budući da je krajnji kupac 

prije promjene opskrbljivača dužan ispuniti određene preduvjete.  

 

Stavak 2. točka 7.  

 

Člankom 3. stavkom 2. točkom 7.  definiran je pojam operatora plinskog sustava pod kojim se 

podrazumijevaju operator distribucijskog sustava i operator transportnog sustava. 

 

Mišljenja smo kako je predložena definicija manjkava uzimajući u obzir kako bi s ciljem 

ujednačavanja terminologije koja se koristi u plinskom zakonodavstvu bilo preporučljivo pod pojmom 

operatora plinskog sustava podrazumijevati i operatora sustava skladišta plina. 

 

Stavak 2. točka 10. 

 

Upućujemo na primjedbu u odnosu na članak 3. stavak 2. točku 10. Prijedloga.  

Članak 4. Stavak 3. alineja 5. 

 

Člankom 4. stavkom 3. alinejom 5. Prijedloga propisana je obveza navođenja cijene plina i ostalih 

davanja propisanih posebnim propisima u ugovoru opskrbi plinom (što se odnosi se na sve vrste 

ugovora o opskrbi navedene u članku 4. stavku 1. Prijedloga). 

 

Mišljenja smo kako nije razvidna svrha zbog koje bi u ugovoru o opskrbi trebalo navoditi cijenu plina, 

posebice kod ugovora o opskrbi u obvezi javne usluge i ugovora o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg 

kupca. Naime, riječ je o kategoriji koja je promjenjiva i to ne temeljem volje ugovornih strana, već 

temeljem podzakonskih propisa (tj. primjenjive metodologije) i odluke o visini tarifnih stavki koju 

donosi HERA. Slijedom navedenog, kad već ugovorne strane ne mogu slobodno ugovoriti cijenu plina, 

već je ista regulirana, ne postoji niti potreba da se visina iste ugovara u ugovoru o opskrbi. Dakle, 

eventualno može biti riječ samo o inicijalnoj i indikativnoj cijeni koja je na snazi u trenutku zaključenja 

ugovora o opskrbi. Korištenjem formulacije prema kojoj se u ugovoru o opskrbi navodi cijena plina 

opskrbljivače se dovodi u poziciju da određenu cijenu plina ugovaraju na obveznopravnoj razini, što 

onda ima za posljedicu da istu mogu izmijeniti samo uz suglasnost druge ugovorne strane (tj. krajnjeg 

kupca), iako se cijena određuje temeljem odluke javnopravnog tijela (tj. HERA-e).   

 

Uzimajući u obzir navedeno, mišljenja smo kako je predmetnu odredbu potrebno izmijeniti na način 

da se Prijedlogom definira obveza navođenja cijene koja je na snazi u trenutku sklapanja ugovora o 

opskrbi.   

 

Isto se odnosi i na ostala davanja propisana posebnim propisima (primjerice PDV, trošarina i sl.) koje 

su također promjenjive kategorije čija visina ovisi o propisima važećim u određenom trenutku.  

 

Stavak 3. alineja 6. 

 

Člankom 4. stavkom 3. alinejom 6. Prijedloga propisana je obveza navođenja uvjeta obračuna i naplate 

isporučenog plina.  

 

S tim u vezi valja istaknuti kako odredbe primjenjive Metodologije u odnosu na različite tarifne modele 

predviđaju različite intervale očitanja. U tom smislu za očekivati je da će pojedini krajnji kupci u 

određenom trenutku prijeći iz jednog tarifnog modela u drugi što će uvjetovati promjenu intervala 

obračuna. Iz navedenog razloga utvrđivanje intervala obračuna u ugovoru o opskrbi plinom se ukazuje 

kao nepotrebno uzimajući u obzir kako eventualna promjena tarifnog modela u tom slučaju iziskuje 

(nepotrebnu) izmjenu ugovora o opskrbi. 

 

Stavak 3. alineja 7. 

 

Članak 4. stavak 3. alineja 7. Prijedloga propisuje obvezu navođenja načina dobivanja informacija o 

važećim cijenama i naknadama, potrošnji plina te povezanim troškovima isporuke plina.  

 

Mišljenja smo kako se nametanje takove obveze opskrbljivačima plina protivi osnovnim načelima 

prava zaštite tržišnog natjecanja. Naime, uvođenje odredbe kojom bi se opskrbljivačima nametnula 

predmetna obveza rezultiralo bi postizanjem učinaka koji bi se negativno odrazili na tržišno natjecanje 
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između opskrbljivača, što bi automatizmom proizvelo i negativne posljedice za krajnje kupce. U tom 

smislu se može očekivati da bi se obvezom navođenja podataka o načinu dobivanja informacija o 

važećim cijenama i naknadama te povezanim troškovima isporuke plina došlo do izjednačavanja 

cijene plina između svih opskrbljivača na tržištu što svakako ne bi pogodovalo razvoju natjecanja 

između opskrbljivača i to na isključivu štetu krajnjih kupaca. Dakle, ukoliko je u konkretnom slučaju 

riječ o tržišnoj kategoriji, a kod ugovora o opskrbi plinom je riječ upravo o tržišnoj kategoriji, onda je 

istu potrebno deregulirati. Međutim, obvezom navođenja predmetnih podataka zapravo se postižu 

suprotni rezultati koji donekle imaju učinke slične regulaciji cijene.  

 

Stavak 3. alineja 11. 

 

Člankom 4. stavkom 3. alinejom 11. Prijedloga propisana je obveza navođenja vrste ponuđenih usluga 

održavanja (ako se iste nude) u samom ugovoru o opskrbi plinom.  

 

Prijedlog ni na jednom mjestu ne propisuje na što se točno usluge održavanja odnose slijedom čega 

smo mišljenja kako bi bilo preporučljivo definirati koje se usluge podrazumijevaju pod predmetnim 

pojmom.  

Članak 5. Stavak 1. 

 

Člankom 5. stavkom 1. propisana je obveza opskrbljivača da krajnjem kupcu prije sklapanja ugovora 

omogući upoznavanje sa svim uvjetima sklapanja ugovora. 

 

Mišljenja smo kako je značenje i doseg predmetne odredbe u potpunosti nejasan. Naime, iz 

upotrijebljene formulacije nije jasno jesu li opskrbljivači dužni prije sklapanja ugovora krajnjim 

kupcima samo prezentirati ugovor (što će svakako učiniti jer u suprotnom ne bi bili u mogućnosti 

ishoditi potpis krajnjeg kupca na ugovoru) ili je potrebno da se provedu posebni postupci u kojima će 

se krajnjem kupcu posebno obrazlagati svaka pojedina odredba ugovora. U tom smislu smatramo 

potrebnim i propisati način na koji je opskrbljivaču moguće dokazati da je krajnjeg kupca doista 

upoznao sa svim odredbama ugovora. Ukoliko je cilj predmetne odredbe osigurati zaštitu potrošačkih 

prava krajnjih kupaca (a predmetna odredba je svojim sadržajem preuzela razinu zaštite predviđenu 

propisima o zaštiti potrošača), valja ukazati na to da nemaju svi krajnji kupci status potrošača. Iz 

navedenog razloga ne postoji stvarno opravdanje da se takva razina zaštite propisuje i u odnosu na 

krajnje kupce koji nemaju status potrošača.  

 

Slijedom navedenog, uzimajući u obzir kako je zaštita krajnjih kupaca koji imaju status potrošača 

osigurana posebnim propisima, nema potrebe da se isti štite odredbama propisa kojima je primarna 

svrha regulirati odnose na tržištu plina. S druge strane, u odnosu na krajnje kupce koji nemaju status 

potrošača nema ni stvarnog ni pravnog opravdanja propisivanja takve razine zaštite prava. Iz 

navedenog razloga predlaže se brisati predmetnu odredbu.  

 

Članak 6. Stavak 1. 

  

Člankom 6. stavkom 1. Prijedloga propisano je da ugovor o opskrbi plinom sklapaju opskrbljivač koji 

nije u obvezi javne usluge i krajnji kupac koji koristi javnu uslugu.  

 

Takova formulacija rezultira zaključkom kako ugovor o opskrbi može zaključiti samo opskrbljivač 

koji nije u javnoj obvezi. Zaključivanjem primjenom načela argumentum a contrario proizlazi kako 

opskrbljivač koji je ujedno i opskrbljivač u obvezi javne usluge ne može sklopiti ugovor o opskrbi 

plinom što nije točan zaključak.  

 

Iz navedenog razloga je potrebno izmijeniti predmetnu odredbu na način da se istom od sklapanja 

ugovora o opskrbi plinom ne isključuju opskrbljivači koji su ujedno i opskrbljivači u obvezi javne 

usluge.    

 

Stavak 6. 

 

Članak 6. stavak 6. Prijedloga propisuje kako se cijena plina u dijelu povezanih troškova odstupanja 

od najave potrošnje plina, kao i način najave potrošnje, utvrđivanja odstupanja od najave, cijene 

odstupanja od najave i drugih povezanih uvjeta opskrbe plinom utvrđuju ugovorom između krajnjeg 

kupca i opskrbljivača. 
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Predmetna odredba ne propisuje jesu li krajnji kupac i opskrbljivač u tome slobodni (kao što je to 

propisano u članku 6. stavku 5. Prijedloga), slijedom čega smatramo kako je isto potrebno izričito 

utvrditi. 

 

Stavak 7. 

 

Člankom 6. stavkom 7. Prijedloga propisana je obveza da se ugovor o opskrbi sklapa na određeno 

vrijeme. 

 

S tim u vezi slobodni smo predložiti da se predmetnom odredbom propiše kako je najkraće trajanje 

ugovora o opskrbi 1 godina. Razlozi za to proizlaze iz potrebe planiranja potrošnje, rezervacije 

transportnih kapaciteta, financijskog planiranja, budžetiranja i sl.  

 

Članak 7. Stavak 3. 

 

Članak 7. stavak 3. Prijedloga propisuje kako je cijena plina u ugovoru o opskrbi plinom u obvezi 

javne usluge jednaka iznosima tarifnih stavki utvrđenih na temelju metodologije utvrđivanja iznosa 

tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. 

 

U vezi s predmetnom odredbom upućujemo na naš komentar u odnosu na članak 4. stavak 3. alineja 

5. 

 

Slijedom navedenog, predlaže se brisati predmetnu odredbu. 

 

Stavak 4. 

 

Člankom 7. stavkom 4. Prijedloga propisano je da je cijena nestandardnih usluga u ugovoru o opskrbi 

plinom u obvezi javne usluge jednaka cijenama utvrđenim na temelju metodologije utvrđivanja cijene 

nestandardnih usluga za javnu uslugu opskrbe plinom.  

 

Cijene nestandardnih usluga, međutim, uopće nisu propisane kao obvezni sastojak ugovora o opskrbi 

plina u obvezi javne usluge (a koji su propisani člankom 4. stavkom 3. Prijedloga). Pored navedenog, 

i na ovom mjestu potrebno je uputiti na naš komentar u odnosu na članak 4. stavak 3. alineja 5. 

 

Slijedom navedenog, predlaže se brisati predmetnu odredbu. 

 

Stavak 5. 

 

Članak 7. stavak 5. propisuje kako opskrbljivač u obvezi javne usluge ne može sklapanje ugovora o 

opskrbi u obvezi javne usluge uvjetovati dostavom sredstava osiguranja plaćanja. 

 

Mišljenja smo kako se predmetnom odredbom opskrbljivači u obvezi javne usluge stavljaju u značajno 

nepovoljan položaj u odnosu na krajnje kupce. Naime, predmetna odredba u potpunosti prebacuje sav 

rizik neplaćanja na opskrbljivača čak i ako krajnji kupac kontinuirano ne vrši plaćanja ili kasni s 

plaćanjem. Smatramo kako je u takvim slučajevima sasvim opravdano očekivati da takovi krajnji 

kupci dostave sredstva osiguranja. Pored navedenog, mišljenja smo kako predmetna odredba 

predstavlja nepotreban zahvat u autonomiju ugovornih strana.  

 

Iz navedenog razloga predlažemo predmetnu odredbu izmijeniti na način da se istom predvide iznimke 

od pravila prema kojima bi opskrbljivači u obvezi javne usluge bili ovlašteni zahtijevati dostavu 

sredstava osiguranja plaćanja. 

Članak 8. Stavak 2. 

 

Članak 8. stavak 2. Prijedloga propisuje kako je cijena plina u ugovoru o zajamčenoj opskrbi jednaka 

iznosima tarifnih stavki utvrđenih na temelju metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu 

uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. 

 

U vezi s predmetnom odredbom upućujemo na naš komentar u odnosu na članak 4. stavak 3. alineja 

5. 

 

Slijedom navedenog, predlaže se brisati predmetnu odredbu. 
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Stavak 3. 

 

Člankom 8. stavkom 3. Prijedloga propisano je da je cijena nestandardnih usluga u ugovoru o 

zajamčenoj opskrbi jednaka cijenama utvrđenim na temelju metodologije utvrđivanja cijene 

nestandardnih usluga za javnu uslugu opskrbe plinom.  

 

Cijene nestandardnih usluga, međutim, uopće nisu propisane kao obvezni sastojak ugovora o opskrbi 

plina u obvezi javne usluge (a koji su propisani člankom 4. stavkom 3. Prijedloga). Pored navedenog, 

i na ovom mjestu potrebno je uputiti na naš komentar u odnosu na članak 4. stavak 3. alineja 5. 

 

Slijedom navedenog, predlaže se brisati predmetnu odredbu. 

Članak 9.  

Članak 10.  

Članak 11.  

Članak 12. Stavak 1. 

 

Članak 12. stavak 1. Prijedloga propisuje kako je u slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne 

osobe fizička ili pravna osoba pravni sljednik koja je u posjedu građevine ili samostalne uporabne 

cjeline dužna u roku od 90 dana od dana smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe obavijestiti o 

tome opskrbljivača plinom.  

 

Mišljenja smo kako je u predmetnoj odredbi potrebno skratiti rok za obvezu davanja obavijesti o smrti 

krajnjeg kupca budući da se u suprotnom opskrbljivač dovodi u rizik da čak 90 dana vrši opskrbu 

plinom koji neće biti podmiren od strane krajnjeg korisnika niti njegovog sljednika.  

Članak 13. Stavak 1. 

 

Članak 13. stavak 1. propisuje kako krajnji kupac može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskidom 

ugovora o opskrbi uz otkazni rok od 15 dana. 

 

Mišljenja smo kako je predmetna odredba neprimjenjiva kod ugovora o opskrbi koji su zaključeni na 

određeno vrijeme. Naime, razlika između ugovora sklopljenog na određeno i neodređeno vrijeme jest 

upravo u načinu na koji isti mogu prestati. Tako ugovor koji je sklopljen na neodređeno vrijeme doista 

može prestati bez nekog posebnog opravdanog razloga i to otkazom (a ne raskidom) uz obvezu 

poštivanja određenog otkaznog roka ili bez predmetne obveze. Ugovori sklopljeni na određeno 

vrijeme s druge strane načelno ne mogu prestati prije isteka njihova ugovorena trajanja, osim ukoliko 

za to ne postoji opravdani razlog (primjerice u slučaju kršenja obveza iz ugovora). Dakle, ukoliko bi 

se predmetna odredba uvrstila u konačni tekst Općih uvjeta u potpunosti bi se uklonila razlika između 

ugovora o opskrbi sklopljenih na određeno i neodređeno vrijeme, a što nije predviđeno niti odredbama 

Zakona o tržištu plina niti ostalim propisima koji su doneseni temeljem navedenog Zakona. 

 

Slijedom navedenog, mišljenja smo kako je predmetnu odredbu potrebno izmijeniti na način da je 

raskid moguć samo u odnosu na ugovore o opskrbi u javnoj obvezi i ugovore o zajamčenoj opskrbi. 

 

Stavak 3. 

 

Člankom 13. stavkom 3. propisano je kako je opskrbljivač plinom dužan prihvatiti zahtjev za raskidom 

ugovora o opskrbi plinom ukoliko kupac na dan raskid ima podmirene sve dospjele obveze. 

 

Mišljenja smo kako predmetna 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. Iz 

navedenog razloga mišljenja smo kako bi Općim uvjetima valjalo predvidjeti da u slučaju raskida 

ugovora o opskrbi na naplatu dospijevaju sve obveze iz ugovora (a kao što je to uobičajeno kod drugih 

ugovora). U suprotnom opskrbljivači neće moći u adekvatnoj mjeri zaštititi svoje interese i naplatiti 

ostala otvorena potraživanja koja nisu dospjela na naplatu do trenutka raskida ugovora o opskrbi.  

Članak 14. Stavak 1. 
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Člankom 14. stavkom 1. Prijedloga propisano je kako se odredbe članaka 7. do 13. Općih uvjeta 

odgovarajuće primjenjuju i u slučajevima kada krajnji kupac ima sklopljen ugovor o opskrbi u obvezi 

javne usluge ili ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca.  

 

Mišljenja smo kako nije dopustivo u odnosu na sve tri vrste ugovora primijeniti isti tretman budući se 

isti zaključuju s različitim kategorijama krajnjih kupaca, od kojih pojedine imaju status potrošača, dok 

druge taj status nemaju. Međutim, prijedlogom da se sve odredbe od članka 7. do 13. Prijedloga 

primjenjuju na jednak način na sve kategorije kupaca, sve kategorije se štite kao da imaju status 

potrošača. U tom smislu upućujemo na naš komentar u odnosu na članak 5. stavak 1. Prijedloga.  

 

Isto tako, na ovom mjestu iznova upućujemo na neprihvatljivost jednakog tretmana prestanka ugovora 

o opskrbi zaključenih na određeno i neodređeno vrijeme te upućujemo na naš komentar u odnosu na 

članak 13. stavak 1. Prijedloga. 

 

Stavak 2. 

 

Člankom 14. stavkom 2. Prijedloga propisano je kako opskrbljivač plinom kod raskida ugovora o 

opskrbi plinom u javnoj usluzi odnosno ugovora o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca ne smije 

naplatiti troškove raskida ugovora.  

 

Mišljenja smo kako je u konkretnom slučaju potrebno pojasniti značenje pojma „troškovi raskida 

ugovora“, odnosno, je li u konkretnom slučaju riječ o administrativnim troškovima koje opskrbljivač 

ima u vezi sa samim raskidom ugovora, ili je riječ i o nekim drugim troškovima.  

Članak 15. Stavak 3. 

 

Članak 15. stavak 3. Prijedloga propisuje kako obračunsko razdoblje za obračunska mjerna mjesta 

krajnjeg kupca iz tarifnog modela TM1 ili TM2 iznosi 6 mjeseci dok za obračunska mjerna mjesta 

krajnjeg kupca iz tarifnog modela TM3, TM4, TM5, TM6, TM7 ili TM8 iznosi 1 mjesec.  

 

Mišljenja smo kako uslijed tehničke opremljenosti pojedini opskrbljivači mogu vršiti očitanja na 

mjesečnoj razini i za krajnje kupce iz tarifnih modela TM1 i TM2. Iz navedenog razloga, nema potrebe 

da se i kod tih opskrbljivača krajnji kupci ograničavaju na mogućnost očitanja u šestomjesečnim 

razdobljima. U suprotnom bi se otežalo postizanje zadovoljavajuće razine prihoda, kao i prihodovno 

planiranje.  

 

Stoga, predlažemo da se predmetnom odredbom predvidi određeni raspon mogućeg obračunskog 

razdoblja u trajanju od 1 mjeseca do 6 mjeseci, a koje bi se primjenjivalo ovisno o tehničkoj 

osposobljenosti opskrbljivača i izboru krajnjeg kupca. Kupcima bi trebalo biti omogućeno i da izaberu 

način na koji žele plaćati svoje obveze (primjerice da obveze plaćaju mjesečno ili tromjesečno ili svaki 

mjesec po točno očitanoj potrošnji). 

 

Zaključno u vezi s ovom odredbom je potrebno istaknuti kako ista ne predviđa intervale obračunskih 

razdoblja a modele TM9 do T12. 

Članak 16. Stavak 1. 

 

Člankom 16. stavkom 1. Prijedloga propisano je kako se kod obračuna isporučenog plina za krajnjeg 

kupca primjenjuje cijena plina utvrđena sukladno ugovoru o opskrbi plinom, ugovoru o opskrbi plinom 

u obvezi javne usluge ili ugovoru o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca.  

 

Mišljenja smo kako je riječ o odredbi koja se protivi obvezi primjene cijena određenih sukladno 

mjerodavnoj metodologiji. U vezi s predmetnom odredbom upućujemo na naš komentar u odnosu na 

članak 4. stavak 3. alineja 5. 

 

Slijedom navedenog, predlaže se brisati predmetnu odredbu. 

 

Stavak 2.  

 

Članak 16. stavak 2. propisuje kako račun za isporučeni plin može uključivati i druge usluge 

opskrbljivača plinom utvrđene ugovorom o opskrbi plinom.  
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Međutim, niti predmetna odredba niti bilo koja druga odredba Prijedloga ne predviđa mogućnost 

navođenja zateznih kamata na neizvršena ili zakašnjela plaćanja na računu, što je ovlaštenje koje bi 

svakako valjalo predvidjeti budući da bi se u suprotnom opskrbljivačima ograničila prava predviđena 

drugim propisima prisilne naravi.  

 

Stavak 3. 

 

Člankom 17. stavkom 3. propisana je mogućnost uključivanja nestandardnih usluga u računu 

opskrbljivača.  

 

Predmetna odredba se protivi važećim propisima kojima je u RH uređena fiskalizacija računa. Naime, 

nestandardne usluge ne mogu biti uključene u računu budući da nisu izuzete od obveze fiskalizacije 

(jer nije riječ o mjerljivim uslugama), dok je isporuka plina izuzeta od fiskalizacije (jer je riječ o 

mjerljivoj usluzi).   

Članak 17.  

Članak 18.  

Članak 19. Člankom 19. stavkom 1. Prijedloga utvrđeni su uvjeti obračuna kod promjene iznosa tarifnih stavki 

unutar obračunskog razdoblja. 

 

S tim u vezi mišljenja smo kako bi trebalo 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.  

Članak 20. Člankom 20. Prijedloga propisana je obveza opskrbljivača u obvezi javne usluge da krajnjem kupcu 

koji koristi opskrbu u obvezi javne usluge omogući plaćanje novčanih obveza za isporučeni plin, na 

odgovarajućem prodajnom mjestu, najmanje radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati, te bez naknade.  

 

Mišljenja smo kako bi primjena predmetnog prijedloga rezultirala nerazmjernim troškovima za 

opskrbljivače i to kroz potrebu osiguranja adekvatnog prostora, osoblja, tehničke opreme, fiskalizacije 

(budući su određene usluge podložne fiskalizaciji dok to nije slučaj s drugima).  Današnji uvjeti 

(korištenje Internet bankarstva, dostupnost poslovnica banaka i pošte) omogućuje vrlo jednostavno 

vršenje plaćanja bez potrebe da opskrbljivači omoguće tehničku 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.  

 

Slijedom navedenog predlaže se brisati predmetnu odredbu u cijelosti.  

Članak 21. Stavak 6. 

 

Članak 21. stavak 6. propisuje obvezu opskrbljivača da u roku od jednog dana od ispunjenja obveza 

od strane krajnjeg kupca istom nastavi isporučivati plin.  

 

Mišljenja smo kako je predmetni rok prekratak i kako bi u praksi moglo doći do značajnih tehničkih 

poteškoća u praksi ukoliko bi se inzistiralo na ponovnoj uspostavi isporuke u tako kratkom roku. Isto 

tako, u odnosu na kupce koji zahtijevaju nastavak isporuke koja je obustavljena zbog neplaćanja 

opskrbljivači bi morali biti ovlašteni postaviti zahtjev za dostavom odgovarajućih sredstava 

osiguranja. 

Članak 22. Stavak 1.  

 

Članak 22. stavak 1. propisuje obvezne sastojke računa za isporučeni plin. 

 

S tim u vezi smatramo kako ne postoji stvarno opravdanje za navođenje sljedećih podataka na računu: 

a) radno vrijeme (predmetni podatak dostupan je putem Internet stranica opskrbljivača),  

b) način utvrđivanja stanja plinomjera, status zaštićenog kupca, status kupca u zajamčenoj opskrbi 

(riječ je o podatku koji je propisan važećim propisima i ugovorom o opskrbi),  

c) elementi cijene plina i jedinična cijena plina (s tim u vezi upućujemo na naše komentar u odnosu na 

članak 3. stavak 2. točku 1. i članak 4. stavak 3. alineju 5.), 
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d) cijene i obračunati iznos za nestandardne usluge (predmetni iznos ne može biti u istom računu kao 

i iznos za isporučeni plin uzimajući u obzir da potonji nije podložan fiskalizaciji), 

e) informacije o procijenjenoj potrošnji i povijesnoj potrošnji (zbog kompleksnosti podataka koje je 

potrebno obraditi iste nije moguće pribaviti bez značajne informatičke i tehničke potpore zbog čega bi 

primjenu predmetne odredbe svakako trebalo odgoditi jer je neće biti moguće provesti u vremenu 

propisanom za obvezu implementacije Općih uvjeta).  

 

S druge strane, račun prema Prijedlogu ne sadrži mogućnost uvrštavanja zateznih kamata, što bi 

svakako valjalo predvidjeti (s tim u vezi upućujemo na komentar u odnosu na članak 16. stavak 2. 

Prijedloga).  

 

Kao generalni zaključak u odnosu na odredbe o obveznom sadržaju računa valja istaknuti kako se 

nametanjem obveza navođenja čitavog niza podataka za prikupljanje kojih je potrebno uložiti značajne 

napore koji iziskuju dodatne tehničke i materijalne resurse ugrožava stabilnost poslovanja 

opskrbljivača plinom. Naime, ako HERA definira opskrbnu maržu u iznosu od 3% od cijene plina bez 

obzira na troškove, uz uvođenje svih naprijed opisanih obveza koje neće biti moguće izvršiti bez 

angažiranja dodatnog administrativnog osoblja i nastanka znatnih dodatnih troškova, opskrbljivačima 

prijete gubici koje isti kroz svoje poslovanje neće moći nadoknaditi (to se posebice odnosi na one 

opskrbljivače koji nemaju puno kupaca).  

Članak 23.  

Članak 24. Stavak 4. 

 

Čankom 24. stavkom 4. propisano je da ukoliko je zahtjev za izvanrednim obračunom plina bio 

opravdan, opskrbljivač u obvezi javne usluge ne smije naplatiti naknadu za kontrolni obračun. 

 

Mišljenja smo kako bi predmetna odredba trebala sadržavati i alternativno rješenje prema kojem u 

slučaju da zahtjev za kontrolnim obračunom nije opravdan, kontrolni obračun će se smatrati 

nestandardnom uslugom.  

Članak 25.  

Članak 26. Stavak 1.  

 

Člankom 26. stavkom 1. Prijedloga propisano je da postupak promjene opskrbljivača za pojedino 

obračunsko mjesto započinje podnošenjem zahtjeva krajnjeg kupca novom opskrbljivaču. 

 

Mišljenja smo kako bi predmetna odredba zbog jednostavnijeg računanja rokova trebala biti 

izmijenjena na način da postupak promjene opskrbljivača započinje zaprimanjem zahtjeva (a ne 

podnošenjem – budući da isti može biti podnesen pošti zbog čega do uručenja opskrbljivaču može 

proteći i više dana).  

Članak 27. Stavak 2. 

 

Člankom 27. stavkom 2. Prijedloga propisano je da se radnim danom u postupku promjene 

opskrbljivača smatra vremenski period od 18 sati prethodnog radnog dana do 18 sati tekućeg radnog 

dana, pri čemu se radnim danom ne smatra subota, nedjelja i blagdan. 

 

Mišljenja smo kako će računanje rokova prema radnim danima, osobito s računanjem od 18 do 18 sati, 

uzrokovati nesporazume i moguća kriva računanja osobito uzimajući u obzir kako hrvatski propisi ne 

poznaju računanje rokova u radnim danima. Iz navedenog razloga smatramo kako je preporučljivo 

primijeniti rješenje koje se uobičajeno primjenjuje u praksi i rokove računati po kalendarskim danima, 

a rok s 15 radnih dana produžiti na 30 kalendarskih dana. 

Članak 28.  

Članak 29.  

Članak 30.  
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Članak 31. Člankom 31. određuje se uspostava sučelja za informativni izračun cijene plina kojim će upravljati 

HERA, a s ciljem poticanja učinkovitog tržišnog natjecanja.  

 

Mišljenja smo kako bi uvođenje predmetne odredbe rezultiralo upravo suprotnim učincima – 

odnosno ograničavanjem tržišnog natjecanja. U tom smislu upućujemo na naše komentare u odnosu 

na članak 3. stavak 2. točku 1. Prijedloga. 

 

Slijedom navedenog predlažemo brisanje odredbe članka 31. Prijedloga.  

Članak 32. Stavak 4. 

 

Članak 32. stavak 4. koristi termin „operator kod promjene opskrbljivača“. 

 

U definicijama sadržanim u članku 3. Prijedloga koristi se termin „operator promjene opskrbljivača“, 

slijedom čega je potrebno uskladiti terminologiju.   

Članak 33. Članak 33. propisuje postupak promjene opskrbljivača plinom u slučaju krajnjeg kupca priključenog 

na distribucijski sustav.  

 

Kroz cijeli članak 33. postoji nedosljednost u vezi načina na koji se računaju rokovi, odnosno je li riječ 

o radnim danima ili o kalendarskim danima. S tim u vezi upućujemo na naše komentare u odnosu na 

članak 27. stavak 2. Prijedloga.  

 

Isto tako, mišljenja smo kako je u odredbi članka 33. potrebno na svim mjestima gdje se navodi obveza 

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. U tom smislu upućujemo na naš komentar u odnosu na članak 13. stavak 3. Prijedloga). 

S tim u vezi smatramo kako bi u slučaju da do dana promjene opskrbljivača krajnji kupac na podmiri 

sva dugovanja, ista je u obvezi podmiriti novi opskrbljivač i tek u tom slučaju promjena opskrbljivača 

može biti izvršena. 

 

Nadalje, Općim uvjetima bi trebalo propisati da ukoliko se već dopusti više promjena opskrbljivača 

tijekom godine, onda samo prva promjena može biti besplatna.  

 

U pogledu postupka promjene opskrbljivača valja istaknuti kako Prijedlog previđa iznimno velik broj 

koraka i radnji koje je potrebno izvršiti da bi se predmetne radnje vršile nenaplatno i bez prethodnog 

podmirenja svih dospjelih i nedospjelih obveza prema postojećem opskrbljivaču. 

Članak 34. Kroz cijeli članak 34. postoji nedosljednost u vezi načina na koji se računaju rokovi, odnosno je li riječ 

o radnim danima ili o kalendarskim danima. S tim u vezi upućujemo na naše komentare u odnosu na 

članak 27. stavak 2. Prijedloga.  

Članak 35. Kroz cijeli članak 35. postoji nedosljednost u vezi načina na koji se računaju rokovi, odnosno je li riječ 

o radnim danima ili o kalendarskim danima. S tim u vezi upućujemo na naše komentare u odnosu na 

članak 27. stavak 2. Prijedloga.  

Članak 36.  

Članak 37.  

Članak 38.  

Članak 39.  

Članak 40.  

Članak 41.  

Članak 42. Člankom 42. propisuju se uvjeti uspostavljanja i organizacije sustava prikupljanja podataka o kvaliteti 

opskrbe plinom. 
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Pritom je potrebno istaknuti kako rješenje predviđeno predmetnom odredbom rezultira nastankom 

dodatnih administrativnih troškova i potrebom angažiranja dodatnog osoblja. U tom smislu je potrebno 

iznova upozoriti kako se nametanjem obveza prikupljanja čitavog niza podataka za prikupljanje kojih 

je potrebno uložiti značajne napore koji iziskuju dodatne tehničke i materijalne resurse ugrožava 

stabilnost poslovanja opskrbljivača plinom. S tim u vezi upućujemo na naš komentar u odnosu na 

članak 22. stavak 1. Prijedloga.  

 

Slijedom navedenog mišljenja smo kako je predmetnu odredbu potrebno izmijeniti na način da se 

opskrbljivačima olakša postupak prikupljanja propisanih podataka time što bi se broj podataka koje je 

potrebno prikupiti smanjio, dok bi s druge strane valjalo produžiti rokove za dostavu podataka HERA-

i.  

Članak 43.  

Članak 44. Stavak 3.  

 

Člankom 44. stavkom 3. Prijedloga propisana je obveza dostave prikupljenih podataka o ostvarenim 

pokazateljima ispunjavanja garantiranih standarda kvalitete opskrbe plinom, počevši od trećeg 

kvartala 2014. godine.  

 

Mišljenja smo kako bi zbog potrebe prilagodbe opskrbljivača plinom rok dostave predmetnih podataka 

valjalo utvrditi s danom 1. siječnja 2015. godine. 

Članak 45.  

Članak 46.  

PRILOG 1.  

PRILOG 2.  

 


