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Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta 

 

Naše primjedbe na akt su: 
1. Svi kupci su smješteni na istu razinu usluga, bez obzira na njihov položaj (poslovni, kućanstva) 

pa se prema tome i sve ostale odredbe tome podređuju. Smatramo, da za kupce kategorije 
kućanstvo-fizičke osobe moraju važiti odredbe o zaštiti potrošača, a za ostale kupce tržišni 
principi.  

2. Smatramo, da neke temeljne odredbe moraju važiti za sve kupce jednako, ali ne mogu važiti 

baš sve za sve vrste kupaca: 
- Recimo dužina trajanja ugovora (stavak (3) članka 4, zadnja alineja i stavak (7) članka 6). 

Za poslovne kupce bi moralo važiti pravilo ugovor na određeno vrijeme s odredbama o 
produženju ugovora, za ugovore kategorije kućanstvo bi morala važiti odredba da se ugovor 
sklapa na neodređeno vrijeme i da kupac kategorije kućanstvo može promijeniti 
opskrbljivača kad god želi bez sankcija.  

- Poslovni kupci ne može otkazati ugovora prije isteka njegove valjanosti bez sankcija, jer im 
opskrbljivač garantira isporuku za dogovoreno ugovorno razdoblje, pa otkaz ugovora prije 
roka valjanosti ugovora mora biti sankcionirano, a ako nije onda to postaje polje mogućih 

špekulacija, jednako važi i za opskrbljivača. Ako bilo koja stranka (opskrbljivač ili poslovni 
kupac) otkaže ugovor prije roka njegove valjanosti bez opravdanih razloga (ti se definiraju u 
ugovoru), druga strana ima pravo zaračunati svu štetu koja mu zbog toga nastane.  To 
znači, da opskrbljivač ne može otkazati ugovora kad cijena počne rast, jer ima poslovni 

interes prodati višak već zakupljenog plina nekome trećemu po višoj cijeni, a kupac kad 
cijena počne padati iz jednakog razloga-poslovni interes.   
 

3. Prijedlog Općih uvjeta (dalje u tekstu: OU) ne određuje tko može biti kupac prirodnog plina 
(dalje u tekstu: PP) na ugovoru o opskrbi PP. To je, tko može sklopiti ugovor o opskrbi kao 
kupac. Prijedlog OU naime ne određuje, da li može biti kupac PP na ugovoru o opskrbi samo 
vlasnik građevine odnosno samostalne uporabne cjeline (stana) ili i treća osoba (najamnik, 

korisnik). Jer to izričito ne određuje ni Zakon o tržištu prirodnog plina (Narodne novine, br. 
28/13; dalje u tekstu: ZTPP), smatramo, da može biti i treća osoba kupac PP na ugovoru o 
opskrbi PP. Zbog toga predlažemo, da se u OU izričito zapiše: 

- da kupac PP može biti svaka osoba, bez obzira na to, dali je ta osoba vlasnik građevine ili djela 

građevine (stana) ili ne (više o tome primjedbe na članak 10); 
- da se članak 10 korigira tako, da je preduvjet za sklapanje ugovora o opskrbi od strane treće 

osobe suglasnost vlasnika (to jest imaoca energetske suglasnosti) za sklapanje ugovora o 
opskrbi (u suglasnosti može preuzeti obvezu kao solidarni dužnik za plaćanje svih obveza treće 
osobe iz naslova isporučenog PP; više o tome - primjedbe na  članak 10); 

- da se članak 9 (raskid ugovora od strane dosadašnjeg vlasnika i sklapanje novog ugovora od 
strane novog vlasnika) upotrebljava samo u slučajevima kada je kupac vlasnik, a ne kada je 
kupac treća osoba (više o tome  primjedbe na članak 10). 
 

Na Hrvatskom tržištu opskrbe električnom energijom, za kojeg trenutni propisi određuju, da 
kupac električne energije može biti samo vlasnik, susreli smo se naime sa situacijama, kada 
postojeći vlasnici (gradovi, lokalne jedinice,…) bez razloga ne žele sklopiti ni ugovor o opskrbi ni 
ugovor o prijenosu ugovora o opskrbi električne energije. Što znači, da su bile treće osobe – 
osobe koje koriste nekretninu diskriminirane jer nisu imale mogućnosti sklopit ugovor o opskrbi 
sa drugim opskrbljivačem koji garantira povoljnije cijene i povoljnije ugovorne uvjete. Takvo 

postupanje vlasnika onemogućuje funkcioniranje otvorenog i konkurentnog tržišta električne 

energije, što je u suprotnosti sa zakonodavstvom Europske zajednice. Smatramo, da će do iste 
situacije doći i na tržištu PP. Mišljenja smo, da je prethodna suglasnost vlasnika dovoljan 
preduvjet za sklapanje ugovora o opskrbi od strane treće osobe, i, da nije potrebno, da  vlasnik 
mora prvo sklopiti ugovor o opskrbi i nakon toga još ugovor o prijenosu ugovora o opskrbi.  
Takav zahtjev je neživotan i onemogućava sklapanje ugovora o opskrbi od strane trećih osoba. 
Ako bi OU izričito određivali, da kupac može biti samo vlasnik, takvi OU bi  priječili  slobodnu  - 

otvorenu konkurenciju na hrvatskom tržištu PP, što je u suprotnosti sa Direktivom 2009/73/EC 
Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište 
prirodnog plina (SL. L 211, 14. 8. 2009;dalje u tekstu: Direktiva 73/2009/EC).  
 

4. Postupak promjene opskrbljivača, kako je određen u prijedlogu OU, neće ubrzati  taj postupak, 
nego će ga usporiti i poskupiti (poskupiti posebno za nadležnog operatora), a temelji na 
neodgovarajućim osnovama, jer ugovorni odnos podređuje trećoj strani (to jest nadležnom 

operatoru), koja tako ima presudan utjecaj na djelovanje tržišta plinom. Pored tog najvažnijeg 

razloga, postoje i slijedeći: 
 
a. Upotreba pisanih kompliciranih obrazaca za svako pojedino OMM (OBR1- DS, OBR2-DS, 
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OBR1-TS i OBR2-TS), koji se šalje putem pošte ili e- pošte je neživotna i sigurno će  

rezultirati u sporijem, skupom i neefikasnom postupku promjene, posebno u slučajevima, 

kada se promjena radi na više OMM-ima. Štoviše, zbog toga postoji i dodatna mogućnost  za 
nastanak greške kod prijenosa podataka iz obrasca u sistem od strane novog opskrbljivača i 
od strane nadležnog operatora. Da o mogućim greškama kod promjene za više stotina 
OMM- uopće  ne govorimo. Postupak promjene opskrbljivača mora biti automatiziran, a u 
postupku promjene potrebna  izmjena podataka između novog opskrbljivača i operatora 
trebala morala bi se sprovoditi samo elektronskim putem  pomoću txt datoteka, a u 

krajnjem slučaju pomoću excela, koja bih uključivala podatke iz obrasca OBR2-TS i OBR2-
TS. I kupac bi mogao imati mogućnost, da upit za promjenu opskrbljivača posreduje 
elektronskim putem (kupac kategorije kućanstvo i malo poduzetništvo putem elektronskog 
upita na web stranici novog opskrbljivača), a ne na pisanom obrascu, pri čemu bi upit 
uključivao propisane podatke obrasca OBR1-DS i OBR1-TS.  
 

b. Postojeći opskrbljivač ne smije imati nikakav utjecaj na provedbu postupka promjene 
opskrbljivača (npr članci: 33 i 34). Štoviše, postojeći opskrbljivač ne smije imati nikakve 
uloge u samom postupku promjene, a operator ga ne smije ni kontaktirati sve do trenutka, 

kada je postupak promjene okončan-odobren. Jedino pravo koje ima postojeći opskrbljivač 
je: 

i. pravo, da ga operator obavijesti o tome, da je promjena na određenom OMM 
odobrena  i  

ii. pravo na obračunske podatke za potrebe konačnog obračuna. 
 
Odnos između postojećeg opskrbljivača i kupca je predmet ugovornog odnosa . Kod 
nastanka možebitnog spora, taj spor se rješava sporazumno ili na sudu, a nikako unutar 
postupka promjene opskrbljivača.  
 
I ZTPP u članku 54 (4) određuje, da može postojeći opskrbljivač postavljati dodatne uvjete 

za sam raskid ugovora o opskrbi, a ne piše, da može postavljati i dodatne uvjete za samo 
provođenje postupka promjene opskrbljivača. Raskid ugovora o opskrbi je naime stvar 
građansko-pravnog odnosa između postojećeg opskrbljivača i kupca, koji ne smije utjecati 
na provedbu promjene opskrbljivača. Da postojeći opskrbljivač nema pravo utjecati na 

provedbu promjene opskrbljivača proizlazi i iz postupka promjene opskrbljivača u drugim 
državama kojih zakonodavstvo temelji na europskim propisima.        

  
c. Odredba prijedloga OU (članak 33/K13 i 34/K9), da se ugovor o opskrbi sklopi tek nakon 

potvrđene promjene opskrbljivača od strane operatora je protivna osnovnim principima 
djelovanja tržišta i određivanju ponudbene cijene za potrebe izrade individualne ponude za 
kupca. Tržna nabavna cijena plina mijenja se iz sata u sat, pa  individualna ponuda zbog 
toga vrijedi samo par sati ili možda najviše 1 dan. Individualna ponuda mora biti 
akceptirana do isteka roka valjanosti ponude, a to je do isteka tih par sati odnosno tog 

dana. Sukladno članku 253 Zakona o obveznim odnosima akceptirana ponuda znači, da se  
ugovor o opskrbi plinom smatra za sklopljenog. Obzirom da se ugovor o opskrbi smatra za 
sklopljenog već u trenutku prihvaćanja ponude, fizički potpis ugovora o opskrbi predstavlja 
samo formalan čin. Da se ugovor smatra sklopljenim već u trenutku prihvaćanja ponude 
potvrđuje i činjenica, da opskrbljivač u trenutku prihvaćanja ponude (to jest u trenutku 
sklopljenog ugovora o opskrbi) mora zakupiti plin na vele-tržištu. Sve to se događa prije 

samog početka postupka promjene opskrbljivača (možda više mjeseci prije početka tog 

postupka), a ne tek na kraju postupka. Zbog toga je takva odredba prijedloga OU štetna, ne 
samo za opskrbljivača nego  i za krajnjeg kupca, koji mora (u nesigurnosti) čekati, dali će 
biti postupak promjene uspješan ili ne. Ako postupak promjene ne bi bio uspješan, to bi se 
pravno smatralo neopravdanim otkazom sklopljenog ugovora o opskrbi plinom, koji je 
nastao akceptiranjem ponude.  
 

5. Bez obzira, da prijedlog mrežnih pravila predviđa (članak 55) da operator distribucijskog sustava 
opskrbljivaču obračuna naknade za korištenje distribucijskog sustava, smatramo da ta obveza 
nije definirana Zakonom o energiji i ZPPP pa je kao takva neprihvatljiva, jer na tržnu djelatnost 
prevaljuje odgovornost za regulirani dio (to jest plaćanje troškova korištenje mreže), breme 
koje mora nositi kupac, a ne opskrbljivač. Drugim riječima, opskrbljivač nosi riziko neplaćanja 
troškova korištenja distribucijske mreže od strane kupca. To bi još razumjeli da govorimo o 
kategoriji kućanstava, koje štiti Zakon o zaštiti potrošača. Naš prijedlog je, da je na području 

tržišta plina sistem jednak sistemu na području električne energije, kao i u stranim državama, a 

to je, da može opskrbljivač zaračunavati troškove korištenja distribucijske mreže samo pod 
uvjetom ako je to dogovoreno Ugovorom o opskrbi i Sporazumom s operatorom.   
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Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno 

podlogama 

 

Članak 1.  
   

Članak 2.  

Članak 3. 1. Stavak (2): 
Jedinična cijena nije točno definirana. Obzirom da su troškovi opskrbe plinom sastavljeni 
iz regulirane cijene i tržno dogovorene, smatramo, da to mora biti jasno napisano. 
Jedinična cijena, koja bi trebala poslužiti za usporedbe mora biti cijena koja isključivo 
pokriva dio troškova koje ima opskrbljivač s kupovinom plina, bez  troškova koje 
regulira-određuje državna institucija (korištenje mreže; transportne i distribucijske, 
skladištenje plina , …).  To je dio cijene koji kupac i opskrbljivač slobodno ugovaraju. 

Sve ostalo je regulirano. I Zakon o energiji (Narodne novine, br. 120/12; dalje u tekstu: 
ZE) definira termin „Cijena energije za krajnje kupce“ kao  cijenu koja „sadrži: 

– dio cijene koji se slobodno ugovara, 
– dio cijene koji se regulira, a može biti određen primjenom tarifnog 
sustava, 
– naknade i ostala davanja propisana posebnim propisima.“ 

 
 

Predlažemo slijedeći izraz: 
„jedinična cijena plina- cijena plina koja se sukladno zakonskim odredbama 
slobodno ugovara“   

 
 

2. Među izraze je potrebno napisati 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.   

Članak 4. 1. Stavak (3): U stavku (3) članka 4 su neke alineje nepotrebne, naime: 
- ne postoji opravdan razlog, zašto bi ugovor o opskrbi trebao sadržavati  broj 

energetske suglasnosti (razlog je u tome, da se događa, da za veliki broj OMM 
nije izdana suglasnost odnosno, da kupci te suglasnosti nemaju)  

- ne postoji opravdan razlog, zašto bi ugovor o opskrbi trebao navoditi  količinu i 

dinamiku plina, kad opskrbljivač kupcu ionako fakturira potrošenu količinu plina, 
a ne samo količinu koja je određena u ugovoru. Takva ugovorna odredba koja 
određuje količinu i dinamiku je zbog toga zavaravajuća i neuobičajena u drugim 
državama na tom području, posebno za kućanstva i male poduzetnike. Štoviše, 
kućanstvo i mali kupac ne mogu te količine ni odrediti. Postojeći propisi na 
području električne energije isto tako određuju, da u ugovoru treba biti određena 

količina, pa su potrošači  počeli sa prijavljivanjem opskrbljivača nadležnom 
inspektoratu, 

- ne postoji opravdan razlog, zašto bih trebao ugovor o opskrbi navesti najave 
planirane potrošnje te cijenu povezanih troškova odstupanja posebno u 

ugovorima sa kućanstvima i malim poduzetništvom. Takva odredba je naime 
odredba koja je stvar slobodnog ugovaranja i nema nikakve dodane vrijednosti 
za regulatora, 

- ne postoji opravdan razlog, zašto bih trebao ugovor o opskrbi sklopljen sa 
kućanstvom biti sklopljen na određeno vrijeme. Kućanstva su naime naviknuta, 
da ne prate istek valjanosti ugovora. U europskim državama ugovori sa 
kućanstvima su uvijek sklopljeni na neodređeno vrijeme s pravom promjene 
opskrbljivača bez ikakvih troškova otkaza ugovora. Odredba, da je ugovor 
sklopljen na određeno vrijeme je za kućanstva, nepovoljna.  
 

2. Stavak (4): Stavak (4) bi morao biti usklađen s različitim alinejama stavka 1, jer 
onaj koji potpiše Ugovor o opskrbi plinom, taj se ne može obvezati, da prihvaća  
Metodologiju utvrđivanja tarifnih stavki za javnu opskrbu plinom i zajamčenu 
opskrbu.  

Članak 5. 1. Članak 5 govori o obvezama opskrbljivača i njegovim uvjetima, a nigdje nije 
pojašnjeno što oni opredjeljuju, zato predlažemo da se iza (4) stavak dopuni i doda 
novi (5) stavak, pa se oba glase: 
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„(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. „ 

 
Komentar: smatramo da kategoriju kupaca kućanstva treba posebno zaštiti od 
možebitnih neuravnoteženih ugovornih zahtjeva, pa je poželjno da je sve što je 
vezano na opskrbu kućanstava već unaprijed određeno. Ta grupa ne smije biti 
prepuštena pogađanju oko uvjeta isporuke, što bi trebalo važiti za sve ostale 
kategorije kupaca.  

Članak 6. Stavak (4): 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 kao na primjer unaprijed 

definirani procenti raspodjele po opskrbljivačima (proporcionalni udio), određeni 
posebnim sporazumom, o čemu se obavijesti nadležni operator.  
 
Stavak (6): Ne postoji opravdan razlog, zašto bih trebao ugovor o opskrbi za sve 
kategorije kupaca navesti što je propisano stavkom (6). Takve ugovorne odredbe su 
uobičajene samo u ugovorima sa velikim kupcima – poduzetništvom. Naš prijedlog je, da 

brišete taj stavak. 
 
Doda se novi (8) stavak, koji se glasi: 
„(8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka krajnji kupac iz kategorije kućanstvo ugovor o 
opskrbi plinom sklapa na neodređeno vrijeme. „ 

Komentar: smatramo da kategoriju kupaca kućanstva mora sklapati ugovore na 
neodređeno vrijeme s pravom promjene opskrbljivača bez ikakvih troškova otkaza 

ugovora. Ako ostavimo, da se i ugovori s kućanstvima sklapaju na određeno vrijeme, 

onda kućanstvo mora misliti o produženju ugovora, a to baš nije opcija koji bi trebali 
nametnuti kućanstvima. Za njih vrijede ugovor na neodređeno vrijeme s pravom 
promjene opskrbljivača bilo kada i bez obračuna bilo kakve štete zbog prelaska 
drugom. To po našoj prosudbi sudi u području Zaštite potrošača.  

Članak 7. Stavak (7): Ne postoji opravdan razlog, zašto ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne 
usluge trebao biti sklopljen na neodređeno vrijeme. Takav ugovor  treba sukladno 
principima takozvanim „supplier of last resort“ (temeljem Direktive 73/2009/EC) biti 
sklopljen samo kao trenutno rješenje, da kupac dok traži novog tržišnog opskrbljivača 

ne ostane bez opskrbe plina. 

Članak 8. Stavak (6): Ne postoji opravdan razlog, zašto ugovor zajamčenoj opskrbi plinom 

krajnjeg kupca trebao biti sklopljen na neodređeno vrijeme. Takav ugovor treba 
sukladno principima takozvanim „supplier of last resort“ (temeljem Direktive 
73/2009/EC) biti sklopljen samo kao trenutno rješenje, da kupac dok traži novog 
tržišnog opskrbljivača ne ostane bez opskrbe plina. 

Članak 9. Vezano na našu generalnu primjedbu na početku tog dokumenta, vas molimo, da izričito 
zapišete, da se članak 9 upotrebljava samo kada je kupac vlasnik građevine ili djela 
građevine, a ne kada je kupac treća osoba. 

Članak 10. Smatramo, da bi kupac mogao biti i treća osoba (fizička ili pravna osoba), koja nije 
vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline, a koja ima suglasnost vlasnika, da 
može sam sklapati Ugovor o opskrbi plinom.  
 

Pa zato predlažemo 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 imaoca energetske suglasnosti da može samostalno sklapati ugovore o 
opskrbi za preuzimanje plina, s kojom je definirana solidarna odgovornost za podmirenje 
svih obveza iz naslova isporuke plina. Obrazac je prilog ovih Općih uvjeta. 
(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.“ 
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Definicija iz stavka (1)  može biti i u članku 3. 

Članak 11.  

Članak 12.  

Članak 13. Dikcije članka 13. su uzurpiranje regulatornog tijela, da određuje, što se može 
zaračunati danom prestanka ugovora. Govorimo isključivo o poslovnim kupcima. Tržne 
djelatnosti imaju svoju logiku i veoma određena pravila koja na tržištu treba poznavati i 
prihvatiti. Plin treba zakupiti za kupca za razdoblje trajanja ugovora o opskrbi, zato 
njegova obveza ne završi danom raskida ugovora o opskrbi, nego tek danom prestanka 
ugovorenog razdoblja opskrbe. To znači, da poslovni kupac, ako otkaže ugovor (bez 

opravdanog razloga) prije isteka ugovornog razdoblja opskrbe, mora opskrbljivaču 
nadoknaditi sve troškove dogovorene isporuke do zaključenja dogovorenog ugovornog 
razdoblja. Dikcija koja to ne opisuje stvara špekulativne pozicije, da kupac zbog sniženja 

tržišnih cijena, otkazuje ugovor, za kojeg su bili izvedeni zakupi plina (Hedge-i) i s tim 
prouzrokuje neposrednu štetu opskrbljivaču. Da, takva dikcija je dopuštena za 
kućanstva, za ostale partnere ne, zato kao takva ne može biti predmet općih uvjeta, jer i 
u 4. članku piše, što su temeljna područja svakog Ugovora o opskrbi. 

 

Članak 14.  

Članak 15.  

Članak 16. Razinu kvalitete opskrbe plina, koja se odnosi na kvalitetu plina mora preuzeti operator 
sistema, i ne opskrbljivač, zato pravila moraju opredjeljivati da se to zaračuna 
operatoru.  

Članak 17. 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“ 
Komentar: smatramo da mora već naziv članka asocirati da se mjesečne novčane 
obveze određuju tek za dva tarifna modela.  

 
Odredbe drugog stavka neposredno utiču na poslovanje opskrbljivača, pa su kao takve 
neprihvatljive. Umanjenje ili uvećanje koje je posljedica obračuna za prethodno 
razdoblje mora biti stvar odluke opskrbljivača da li će ga obračunati kod prve mjesečne 

novčane obveze ili na više njih i nikako regulative.    

Članak 18. 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.  

Članak 19.  

Članak 19a Ovaj članak vrijedi za slučajeve ukoliko opskrbljivač dogovorom sa kupcem kupcu 
zaračunava troškove korištenja mreže.  

(1)Ukoliko se stupanje na snagu odluke o promjeni iznosa ili tarifnih stavki za 

distribucijski sustav ne poklapa s krajem obračunskog razdoblja, opskrbljivač je dužan 
krajnjem kupcu izmijeniti ispostavljene mjesečne novčane obveze za isporučeni plin, za 
razdoblje nakon stupanja na snagu odluke o promjeni iznosa tarifnih stavki.  
(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka krajnji kupac ima pravo dostaviti opskrbljivaču 
plinom očitanje stanja plinomjera u razdoblju tri dana prije i tri dana poslije od dana 
stupanja na snagu odluke o promjeni iznosa tarifnih stavki.  
(3) Ukoliko krajnji kupac ne dostavi očitanje stanja plinomjera sukladno stavku 2. ovog 

članka, opskrbljivač će potrošnju plina za razdoblje do dana stupanja na snagu odluke o 
promjeni iznosa tarifnih stavki utvrditi linearnom interpolacijom razmjerno broju dana 
potrošnje plina između očitanja stanja plinomjera na početku i na kraju obračunskog 
razdoblja. 

Članak 20.  
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Članak 21.  

Članak 22. Račun za isporučeni plin mora sadržavati samo one elemente koje zahtjeva zakon o 
porezu na dodanu vrijednost i elemente isporuke plina, ostali podaci nisu podaci, koji bi 
bili obvezan sadržaj računa.  

Ne postoji opravdan razlog, zašto bih trebao račun navesti: 
 Broj plinomjera,  
 Način utvrđivanja stanja plinomjera i/ili drugih mjernih uređaja,  
 Podatak o korištenju javne usluge opskrbe plinom, ukoliko je primjenjivo,  
 Status zaštićenog kupca, ukoliko je primjenjivo,  
 Obavijest da se isporuka odvija u zajamčenoj opskrbi, uključivo informaciju o 

iznosu tarifne stavke za zajamčenu opskrbu, o pravu na raskid ugovora o 
zajamčenoj opskrbi i pravu na slobodan izbor opskrbljivača plinom, ukoliko je 
primjenjivo.  

 Informaciju o izboru načina plaćanja,  
 Jediničnu cijenu plina izračunatu dijeljenjem ukupnih obračunatih troškova, s 

ukupno isporučenom energijom u obračunskom razdoblju, izraženo u kn/kWh.  
 Datum isteka ugovora o opskrbi plinom 

Članak 23.  

Članak 24.    

Članak 25.  

Članak 26. 1. Generalna primjedba vezana na ovaj članak se nalazi na početku ovog 

dokumenta.  
 

2. Promjena opskrbljivača ne može početi zahtjevom kupca, nego isključivo 
temeljem potpisanog ugovora o opskrbi plinom, koji izražava obostrani interes 

dviju ugovornih strana. Zahtjev za promjenu opskrbljivača ulaže opskrbljivač na 
temelju potpisanog ugovora o opskrbi plinom. Tek na temelju potpisanog  

ugovora o opskrbi plinom se zahtijeva promjena opskrbljivača, koja može ili ne 
mora biti odobrena od strane operatera, ukoliko nisu ispunjeni svi potrebni uvjeti 
za njeno odobrenje.  

 
Tom polaznom uvjetu, moraju biti prilagođeni svi ostali koraci kod promjene 
opskrbljivača. 
 

Mi smatramo, da postupak mora biti što jednostavniji, kratak, jasan i bez 
dodatnog administriranja. 

 
3. Kad ste zapisali provjera raspoloživosti kapaciteta transportnog sustava za 

kupca, koji je priključen na distribucijski sustav, koji opseg to mora biti. Valjda 
ne onaj, koji je jednak priključnoj snazi. Smatramo, da je usklađenost s 
raspoloživim transportnim kapacitetom nepotrebna, jer raspoloživost 

transportnih kapaciteta ne može biti jednaka zbroju pojedinih priključnih snaga, 
jer postoji neki faktor istovremenosti, s kojim se mora računati.  
 
Osim toga naša temeljna primjedba je, da opskrbljivač mora zakupiti 
transportne kapacitete a bez uvjetovanja potpisanih ugovora o opskrbi. Ta 
sprega između kapaciteta i potpisanih ugovora o opskrbi je kao pitanje „što je 

prije nastalo kokoš ili jaje?“. Kako sklopiti ugovor o opskrbi sa kupcem, kojem ne 
možete garantirati isporuku, jer se ta veže s transportnim kapacitetom, odnosno 
kako kupiti kapacitete ne da bi imali sklopljene ugovore o opskrbi, odnosno kako 
provjeriti kapacitete za ugovor o opskrbi koji po vašem prijedlogu postane 
moguć tek po okončanju promjene opskrbljivača (članak 32). Smatramo da 
dodjela kapaciteta mora teći po tržišnim uvjetima neovisno od ugovora o 
opskrbi. Provjera raspoloživosti kapaciteta transportnog sustava ne smije biti 

sastavni dio postupka promjene opskrbljivača. 
 

4. Ispunjavanje propisanih obrasca mi brojimo kao administrativnu prepreku, koja 
je nepotrebna, jer smatramo, da izmjenu podataka u svrhu ubrzavanja postupka 
promjene opskrbljivača treba obavljati isključivo u elektronskoj formi, kod čega 



8 

se mogu uporabiti   oni podatci koje navodite u obrascima OBR2-DO i OBR2-TS. 

 

5. Općim uvjetima mora biti određeno da novi opskrbljivač temeljem ovlasti kupca 
(koje može biti u sklopljenom ugovoru o opskrbi ili odvojenom ovlaštenju) 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.  
 

6. 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

Tarifni 

model

Priključna 

snaga 

OMM

POPS

kWh kW

 
 
 

 

Članak 27. Članak 27 je u kontradikciji, jer glasi: 
Promjena opskrbljivača, traje najviše tri tjedna, odnosno 15 radnih dana, računajući od 

prvog dana promjene opskrbljivača. 
 
Pravilno bi moralo biti: 
Odobrenje promjena opskrbljivača traje najviše tri tjedna od uloženog zahtjeva za 
promjenom opskrbljivača.  
 
Prvi dan promjene opskrbljivača počinje danom odobrena promjena opskrbljivača koja  

mora biti vezana na početak isporuke plina od strane novog opskrbljivača i uključenošću 
OMM u bilančnu grupu opskrbljivača i nikako drukčije.   

Članak 28.  

Članak 29.  

Članak 30.  

Članak 31. Prijedlog OU ne definira izraz „krajnja cijena“. Definira samo „jedinična cijena“ za koju 
smo u primjedbi članku 3 predlagali, sa je to cijena, koja se slobodno ugovara.  
 
Smatramo, da imate u članku 31 (za potrebe sučelja) u mislima cijenu, koja sadrži: 
– dio cijene koji se slobodno ugovara, 

– dio cijene koji se regulira, a može biti određen primjenom tarifnog sustava, 
– naknade i ostala davanja propisana posebnim propisima. 
 
Naše mišljenje je, da sučelje ne može bazirati na cijeni plina, koja sadrži regulirani i tržni 
dio, onda takva usporedba nije vjerodostojna, obzirom, da svaki operator distribucijske 

mreže ima drugačije tarifne stavke za distribucijski sustav, pa onda usporedba ne može 
dati prave rezultate, jar i kod istog opskrbljivača daje upitne rezultate, što se vidi iz dole 

priložene tabele. Usporedba bi morala bazirati isključivo na cijeni  plina koja se ugovara 
slobodno. 
 

           

ODS
TS za 

distribuciju

Cijena 

plina- tržni 

dio

Krajnja 

cijena

kn/kWh kn/kWh kn/kWh

ODS1 0.0323 0.2376 0.2699

ODS2 0.0367 0.2376 0.2743

ODS2/ODS1 u % 13.6 0.0 1.6  
 
Prijedlog OU bi morao definirati uvjete zaračunavanja troškova upotrebe mreže, onako 
kako smo predlagali pod uvodnim komentarom. Naš prijedlog je, da je sistem jednak 

sistemu na području električne energije i u stranim državama, a to je, da može 
opskrbljivač zaračunati troškove korištenja mreže samo pod uvjetom ako se kupac slaže 

sa zaračunavanjem tih troškova od strane opskrbljivača. 
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Gore navedeni razlozi su dovoljni, da treba sučelje za informativni izračun bazirati samo 
na cijeni koja se slobodno ugovara. Još više:  
 
Iskustvo nam govori, da opskrbljivači kućanstava moraju imati objavljene redovite 
(osnovne) cjenike, koji ne sadržavaju nikakve ograničavajuće uvjete za kupce kategorije 

kućanstva ili neke bonuse, popuste i slično. Ponude, koje sadrže takve uvjete se moraju 
smatrati kao akcijske, pa ih agencija mora potpuno odvojeno prikazivati, ako se odluči 
za praćenje svih mogućih marketinskih i promocijskih istupa pojedinog opskrbljivača.   
 

Članak 32. Odredbe članka 32 nisu sukladne djelovanju tržišta. Kupac i opskrbljivač moraju pronaći 
obostrani interes i stupiti u poslovni odnos, zato je preduvjet za početak promjene 
opskrbljivača isključivo potpisani ugovor o opskrbi i nikako jednostrani zahtjev kupca.   
 

Potpisani ugovor o opskrbi je početni i jedini uvjet za provedbu postupka 

promjene opskrbljivača, pa onda tome moraju biti prilagođeni svi uvjeti i 
odredbe ovih općih uvjeta. 
 
Obvezu dostavljanja podataka, koju definira stavak (6) treba preinačiti. Predlažemo 
njenu preinaku kako slijedi: 
 

Operator tržišta plina zaprima, pohranjuje i raspolaže podacima o promjeni opskrbljivača 
plinom razmijenjenih od strane sudionika promjene opskrbljivača, vodi evidenciju o 
svakoj promjeni opskrbljivača, te dostavlja mjesečno izvješće o promjeni opskrbljivača 
Agenciji u proteklom mjesecu.“ 
 
Naravno, da još uvijek ostajemo kod temeljnog prijedloga. Zahtjev za promjenom 
opskrbljivača započinje isključivo potpisanim ugovorom o opskrbi i predajom zahtjeva od 

strane opskrbljivača u njegovo odobrenje nadležnom operatoru mreže. 

 

Članak 33. Gledaj komentar pod člankom 32 i naše generalne primjedbe. 

Članak 34. Gledaj komentar pod člankom 32 i naše generalne primjedbe. 

Članak 35.  

Članak 36.  

Članak 37.  

Članak 38.  

Članak 39.  

Članak 40.  

Članak 41.  

Članak 42.  

Članak 43.  

Članak 44. Predlažemo promjenu prvog stavka i to: 
 

Iznimno od članka 32. stavka 6. ovih Općih uvjeta, operator tržišta plina dužan je početi 
dostavljati Agenciji mjesečna izvješća o promjeni opskrbljivača od studenog 2014. dalje.   
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Članak 45.  

Članak 46.  

PRILOG 1.  

PRILOG 2.  

PRILOG 3 Predlažemo postupak promjene opskrbljivača kao što je navedeno u nastavku: 

 
Promjena opskrbljivača 
 
1. Točka 
Promjena opskrbljivača se izvede na zahtjev opskrbljivača, dostavljenog Operatoru 
sustava (dalje u tekstu: OS) koji temelji na sklopljenom ugovoru o opskrbi. Zahtjev za 

promjenu opskrbljivača dostavlja se elektronskim putem u formi propisanoj od strane 

OS.  
 
2. točka 
1) Ukoliko nadležni OS za isto obračunsko mjerno mjesto (dalje u tekstu: OMM) primi 

više zahtjeva za promjenu opskrbljivača, OS kod određivanja novog opskrbljivača u 
obzir uzme zahtjev koji ima stariju satnu oznaku. 

2) Odredbe ovog članka se poštuju kod promjene opskrbljivača. 
 
3. točka 
1) Postojeći opskrbljivač se broji kao opskrbljivač za dotično OMM, koje je uključeno u 

bilančnu skupinu opskrbljivača, koji s tim preuzima bilančnu odgovornost za 
odstupanja OMM koje je predmet ugovora o opskrbi plinom. 

2) Podatke iz prethodnog stavka OS evidentira i zavede u registar OMM. 

3) Danom odobrene promjene opskrbljivača za dotično OMM, postojeći opskrbljivač se 

ne broji više kao opskrbljivač za dotično OMM. OS dotično OMM isključi iz bilančne 
skupine postojećeg opskrbljivača i uključi ga u bilančnu skupinu novog opskrbljivača. 
S isključenjem OMM iz bilančne skupine postojećeg opskrbljivača prestaje i njegova 
odgovornost za izravnavanje tog OMM.  

 
4. točka 

1) Promjena opskrbljivača znači promjenu opskrbljivača u registru OMM gdje je novi 
opskrbljivač zaveden kao opskrbljivač za OMM i nosilac bilančne odgovornosti za 
isto.  

2) Promjenu opskrbljivača OS izvede bez dodatnih troškova. Promjenu opskrbljivača OS 
izvede na 1. dan mjeseca M+1, ukoliko je potpun zahtjev za promjenom 
opskrbljivača bio dostavljen do 10. dana u mjesecu M. 

3) Ukoliko je zahtjev za promjenom opskrbljivača nepotpun OS pozove opskrbljivača 
dopuni zahtjeva i to u roku 8 dana od prijema zahtjeva. Rok za dopunu zahtjeva ili 
promjenu zahtjeva za promjenu opskrbljivača je do desetoga dana u prethodnom 

mjesecu, odnosno najkasnije 21 dan prije početka isporuke. 
 
5. točka 
Promjenu opskrbljivača može tražiti imalac energetske suglasnosti (vlasnik građevine ili 

njenog dojela). Isto važi za kupca koji nije imalac energetske suglasnosti ako ima  
suglasnost imaoca energetske suglasnosti, koji je zaveden u registru OMM da preuzima 
plin preko njegovog OMM. 
 
6. točka 
Kod promjene opskrbljivača je potrebno navesti postojećeg i novog opskrbljivača da OS  
razgraniči obveze dostavljana obračunskih i mjernih podataka. Ukoliko zahtjev ne sadrži 

tražene podatke postupak promjene opskrbljivača se prekida. 
 
7. točka 
U slučaju da opskrbljivač obavijesti OS o raskidu ugovora o opskrbi zbog neplaćanja 

isporučenog plina ili zbog završetka valjanosti ugovora o opskrbi ili zbog raskida ugovora 
o opskrbi OS izvede promjenu opskrbljivača tako, da OMM uključi u zajamčenu odnosno 

javnu opskrbu, i OMM isključi iz bilančne skupine opskrbljivača. Promjena se izvrši 
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sukladno odredbama promjene opskrbljivača. 

 

8. točka 
Promjena opskrbljivača se ne glede na možebitne drukčije odredbe ugovora o opskrbi 
izvede isključivo prvi dan u kalendarskom mjesecu M, ako je obavijest iz točke 7 
dostavljena do 10. dana u prethodnom mjesecu M-1 odnosno najkasnije u roku od tri 
tjedna od podnesenog zahtjeva. 
 

9. točka 
1) U slučaju prelaska na javnu ili zajamčenu opskrbu se postojeći opskrbljivač danom 

prelaska ne broji više za opskrbljivača i s tim prestaje i njegova bilančna 
odgovornost za dotično OMM.  

2) Kod prelaska na javnu  ili zajamčenu opskrbu se broji da je došlo do promjene 
opskrbljivača u trenutku, kad je počela javna  ili zajamčena opskrba, ne glede na 

odredbe ovih pravila. 
 
 

 
10. točka 
Od datuma promjene opskrbljivača OS prestaje slati prethodnom opskrbljivaču 
obračunske i mjerne podatke, osim podataka za razdoblje do izvedene promjene 

opskrbljivača.  
 
11. točka 
Zahtjev za promjenom opskrbljivača mora sadržavati najmanje slijedeće podatke: 
- podatke o postojećem opskrbljivaču (firma); 
- podatke o novom opskrbljivaču (firma); 
- izjava, da su opskrbljivač i imalac energetske suglasnosti (ako kupac nije imalac 

suglasnosti pa uz dodatnu suglasnost imaoca energetske suglasnosti) dogovorili, da 
opskrbljivač plaća korištenje mreže za OMM koje je predmet zahtjeva; 

- relevantne podatke o OMM s oznakom mjernog mjesta, na kojeg se odnosi ugovor o 
opskrbi; 

- potpis opskrbljivača; 
- ako kupac nije imalac energetske suglasnosti, suglasnost imaoca da kupcu 

dozvoljava, da preuzima plin preko njegovog OMM  
- naziv i adresu OMM; 
- naziv i adresu kupca 
- OIB kupca i opskrbljivača 
 
12. točka 
1) odobrenoj promjeni opskrbljivača OS je dužan obavijestiti prethodnog i novog 

opskrbljivača najkasnije 10 dana pred početkom isporuke plina od strane novog 
opskrbljivača. OS obavijest šalje na e-adrese koje su zavedene u registru OMM. 

2) Obavijest sadrži najmanje: 
o jednoumnu oznaku OMM (broj OMM, naziv OMM);  
o naziv, broj pošte i kraj, ulicu i kućni broj, imaoca energetske suglasnosti i kupca, 

ako to nije ista osoba; 

o datum promjene opskrbljivača, to je dan početka isporuke plina odnosno 

uključivanja OMM u bilančnu grupu novog opskrbljivača, koja je uvijek 1. dan u 
mjesecu. 

 
13. točka 
O neodobrenoj promjeni opskrbljivača OS obavijesti novog opskrbljivača kod čega mora 
navesti razloge za odbijanje promjene opskrbljivača. 

 
14. točka 
1) Promjenu opskrbljivača zahtjeva novi opskrbljivač na temelju potpisanog ugovora s 

kupcem. 
2) Ukoliko promjene nije moguće provesti zbog grešaka na strani OS kupac ima pravo 

do odštete koja mu je bila zbog toga prouzrokovana. 
 

15. točka 

1) Promjena opskrbljivača se izvede na prvi dan kalendarskog mjeseca, odnosno na 
dan početka isporuke plina, dogovoren ugovorom o opskrbi. Od tog datuma dalje se 
očitanja plinomjera dostavljaju isključivo novom opskrbljivaču. 
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2) U slučaju da je plinomjer opremljen s memorijskom karticom se stanje odredi na 

06.00 sati dana početka isporuke plina, u suprotnom OS očita brojilo najkasnije u 

roku od 5 dana od dana početka isporuke plina od strane novog opskrbljivača. 
16. točka 
1) O namjeri očitavanja iz zadnjeg stavka prethodne točke OS obavijesti kupca na 

ugovorom dogovorenu adresu. Imalac energetske suglasnosti i kupac, ako to nije 
ista osoba mora OS omogućiti očitanje plinomjera. 

2) Stanje plinomjera OS dojavi kupcu, prethodnom i novom opskrbljivaču. 

3) Ako kupac ne omogući očitanje plinomjera se već odobrena promjena opskrbljivača 
opozove. 

4) Troškove prve promjene opskrbljivača u jednoj kalendarskoj godini za određeno 
OMM nosi OS, sve ostale, izvedene u istoj kalendarskoj godini pa novi opskrbljivač. 

 

 


