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 OPĆI UVJETI OPSKRBE PLINOM – PRIMJEDBE NA PRIJEDLOG 

 

 

 Načelna primjedba na prijedlog Općih uvjeta je da tako postavljeni Opći  uvjeti „ograničavaju“ 

djelovanje tržišta plina sa prekomjernom dokumentacijom i strogo definiranim postupcima i rokovima, 

kao i „transparentnošću“ koja u nekim segmentima opskrbu plinom na tržnim osnovama izjednačava sa  

javnom uslugom. 

 

 

Primjedbe koje se odnose na pojedine članke prijedloga Općih uvjeta: 

Članak 1. 

- Definicije novi opskrbljivač i postojeći opskrbljivač ne odgovaraju stvarnom životu, kao ni 

postupku promjene opskrbljivača, POTREBNO IH JE DEFINIRATI DRUGAČIJE Primjerice,  

postojeći opskrbljivač  je u stvari opskrbljivač koji opskrbljuje plinom krajnjeg kupca ne samo na 

prvi dan promjene, već do trenutka okončanja postupka promjene, odnosno do početka opskrbe 

plinom od strane novog opskrbljivača ako je promjena provedena. 

- Pojam jedinične cijene plina – definicija jedinične cijene plina kao informativne cijene plina se 

jednostavno ne uklapa u suštinu opskrbe plinom jer da bi se primjerice pratili troškovi krajnjeg 

kupca potrebna je stvarna cijena,  da bi se usporedile cijene opskrbljivača krajnji kupac mora znati 

stvarnu ponudbenu cijenu u tom trenutku, a ne informativnu, …, jednostavno rečeno informativna 

cijena je neupotrebljiva     

 

Članak 6. 

- Postavlja se pitanje zašto je krajnjem kupcu na transportnom sustavu omogućeno da na 

obračunskom mjernom mjestu ima ugovor o opskrbi plinom s dva ili više opskrbljivača, a to isto 

nije omogućeno krajnjem kupcu na distributivnom sustavu, uz uvjet postojanja pisanog sporazuma 

o raspodjeli potrošnje plina i uvjetima trošenje plina. – ISTO BI TEBALO BITI OMOGUĆENO 

KRAJNJEM KUPCU I NA DISTRIBUCIJSKOM SUSTAVU 

- U stavku 7. je predviđeno da se ugovor o opskrbi plinom sklapa na određeno vrijeme. Zašto se isti 

ne bi sklapao na neodređeno vrijeme kad se promjena opskrbljivača može vršiti u bilo koje 

vrijeme temeljem zahtjeva krajnjeg kupca.  

 

Članak 9.  

- Zašto se u navedenom članku nije riješilo pitanje plaćanja, odnosno podmirenja svih novčanih 

obveza za obračunsko mjerno mjesto kod promjene vlasništva građevine ili samostalne uporabne 

cjelina. 

I 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. 



 

Članak 15. 

- predloženo šestomjesečno obračunsko razdoblje za tarifne modele TM1 i TM2 u odnosu na ostale 

tarifne modele nije prihvatljivo, predlažemo da za sve TM obračun potrošnje ide prema stvarnom 

očitanju obzirom da je plaćanje prema stvarnom očitanju intencija svugdje  

 

Članak 22. 

- Činjenica je da je „obvezni sadržaj računa za isporučeni plin“ ukratko rečeno „preobavezan“, 

odnosno ima previše elementa koji nisu nužni jer se krajnjem kupcu obračun isporučenog plina 

može  izvršiti na jasan, razumljiv i transparentan način i uz puno manje elementa na računu, što se 

radilo i do sada. 

- Predloženo povećava troškove opskrbljivaču plinom, nepotrebno ponavlja nešto što je već 

utvrđeno mrežnim pravilima ili ovim općim uvjetima, predviđa iskazivanje elementa na računu 

koji će biti regulirani sklapanjem ugovora o opskrbi plinom, uvodi jediničnu cijenu plina 

izračunatu dijeljenjem svih obračunatih troškova što je nelogično, …  

Članci 25. – 36.    

- načelna primjedba se odnosi na to da postupak promjene opskrbljivača nije usklađen sa 

postupkom javne nabave koji postupak završava donošenjem odluke o odabiru, a njezinom 

izvršnošću nastaje ugovor, te je nakon toga potrebno provesti promjenu opskrbljivača temeljnu na 

sklopljenom ugovoru; što je suprotno predloženom sustavu promjene koji počinje zahtjevom 

krajnjeg kupca novom opskrbljivaču, a ugovor se sklapa tek nakon provedenog postupka 

promjene opskrbljivača od strane operatora promjene – POTREBNO DA JE POSTUPAK 

PROMJENE I NADALJE ZAPOČINJE SKLAPANJEM UGOVORA O OPSRKBI PLINOM 

- druga načelna primjedba odnosi se na činjenicu da tako strogo formalno određeni rokovi brojem 

dana, te strogo definirana dokumentacija, bez ikakve fleksibilnosti,  mogu dovesti do 

ograničavanja postupka promjene i povećanja broja neprovedenih promjena, 

- nadalje, ako se uspoređuje prijedlog Općih uvjeta u postupku promjene opskrbljivača sa 

prijedlogom Mrežnih pravila transportnog sustava, postoji neusklađenost obzirom na rokove 

rezervacije kapaciteta u slučaju da iste opskrbljivač nema rezervirane, a isto tako postavlja se 

pitanje funkcioniranja ostvarivanja prava na kapacitet, odnosno trgovanja kapacitetima na 

sekundarnom tržištu u odnosu na dosadašnji način ostvarivanja raspoloživosti kapaciteta  

promjenama rezervacije kapaciteta u postupcima promjene opskrbljivača; navedeno može dovesti 

do neprovođenja promjene opskrbljivača zbog nemogućnosti novog opskrbljivača da „raspolaže“ 

kapacitetom u tako predloženom sustavu što sigurno nije bila intencija predloženih uvjeta 

- znači, novom opskrbljivaču u postupku promjene treba biti omogućeno da raspolaže kapacitetom, 

odnosno da riješi pitanje kapaciteta u samom postupku promjene, bilo prijenosom, bilo 

rezervacijom, a ne da to bude razlog neprovođenja promjene; 

- ista situacija se odnosi i na sklopljeni ugovor o distribuciji plina, to nije razlog za neprovođenje 

promjene, odnosno treba biti omogućeno novom opskrbljivaču da sklopi ugovor sa operatorom 

promjene, ODS-om ili OTS-om, u samom postupku promjene   

- isto tako, uvažavajući ulogu HROTE-a kao operatora tržišta plina, postavlja se pitanje da je 

potrebno da se uloga HROTE-a u tom sustavu odnosi na sustavno praćenje podataka, kada sve 

podatke o provedenim ili neprovedenim promjena ima novi opskrbljivač, kao i operator promjene 

opskrbljivača,  

- općenito predloženi sustav dovodi do povećanja troškova općenito, do čega ne bi trebalo doći  

- konačno, predloženi sustav promjene opskrbljivača s jedne strane omogućava promjenu bilo kad,  

što znači za početak opskrbe od strane novog opskrbljivača nije vezan na početak obračunskog 

razdoblja, što je nepovoljno za opskrbljivače u svakom pogledu  

    



 

 

Članak 25. 

- Stavak 2. – zašto ograničavati provođenje postupka promjene opskrbljivača zasebno za svako 

OMM, postupak se može provesti i za sva OMM odjednom ako je za iste podnijet zahtjev za 

promjenu, odnosno sklopljen ugovor o opskrbi plinom.  

- Stavak 5. – predloženo u članku 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. 

 

Članak 31. 

- činjenica je da bez učinkovitog tržišnog natjecanja nema djelovanja tržišta plina, no 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; naime cijene i uvjeti 

opskrbe plinom su ključni elementi na kojima se temelji opskrba plinom na tržištu, odnosno same 

promjene opskrbljivača   - TO BI TREBALO DRUGAČIJE REGULIRATI, ODNOSNO JASNO 

ODVOJITI POJAM  REGULIRANE CIJENE OD POJMA TRŽNE CIJENE  

 

Članak 35.    

- promjena opskrbljivača plinom u obvezi zajamčene opskrbe, koja se provodi bez zahtjeva krajnjeg 

kupca,  nije uvjetovana podmirenjem dospjelih potraživanja za obračunsko mjerno mjesto  

- no, nakon te promjene krajnji kupci mogu dalje  mijenjati opskrbljivača, odnosno izabrati novog 

opskrbljivača i u tom slučaju nova promjena opskrbljivača ne može biti uvjetovana podmirenjem 

svih dospjelih potraživanja na OMM na kojem se vrši promjena, već samo neplaćenih dospjelih 

potraživanja prema zajamčenom opskrbljivaču – TO BI TREBALO UGRADITI U POSTUPAK 

PROMJENE OPSKRBLJIVAČA  KADA JE POSTOJEĆI OPSKRBLJIVAČ ZAJAMČENI 

OPSKRBLJIVAČ 

- naime, iskustvo pokazuje da se promjene opskrbljivača uvjetuju podmirenjem dospjelih dugovanja 

i prema zajamčenom opskrbljivaču, kao i opskrbljivaču koji je kupca opskrbljivao plinom prije 

zajamčenog opskrbljivača     

 

 

D i r e k t o r: 

Nenad Hranilović, mag.oec. 


