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OBRAZLOŽENJE

Četiri energetska subjekta su dala primjedbe 
koje se ne odnose na Prijedlog Izmjena i 
dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom.

Dva energetska subjekta i jedan predstavnik 
zainteresirane javnosti dali su prijedlog da se ne 
definira sadržaj dušika u sastavu plina. 

Predstavnik zainteresirane javnosti i jedan 
energetski subjekt navode da nije dovoljno 
upotrijebiti novi termin informacijski sustav, već 
za isti bi trebalo dati razradu (koje podatke 
sadrži, tko ažurira podatke, tko ima pristup kojim 
podacima, način pristupa podacima, ažuriranje 
podatka, izvještajni dio iz sustava…) i sukladno 
tome izmijeniti Opće uvjete.

HERA planira uskoro provesti preliminarno 
savjetovanje kojim će se prikupiti sveobuhvatni 
prijedlozi unaprjeđenja ostalih odredbi Općih uvjeta, a 
u cilju pojednostavljenja propisanih procedura i 
unaprjeđenja odnosa na tržištu plina.  

Konačni Prijedlog izmjena i dopuna općih uvjeta 
opskrbe plinom u dijelu kvalitete plina je obrađeno u 
čl. 3.

Termin Informacijski sustav ima značenje utvrđeno  
Pravilima o organizaciji tržišta plina, sukladno kojima 
je pristup i korištenje istoga definirano sporazumom  
o pristupu informacijskom sustavu između korisnika i 
operatora tržišta plina.

Jedan energetski subjekt i jedan predstavnik 
zainteresirane javnosti predlažu se dopuna 
članka na način da se definira kojim putem novi 
opskrbljivač obavještava operatora promjene 
opskrbljivača o odustanku krajnjeg kupca od 
promjene.

Predstavnik zainteresirane javnosti predlaže 
dopunu članka rečenicom:" Odustanak krajnjeg 
kupca od zahtjeva za promjenom opskrbljivača 
ne utječe na eventualne obveze krajnjeg kupca 
koje proizlaze iz ugovora o opskrbi, ukoliko je 
takav ugovor prije odustanka od zahtjeva bio 
sklopljen s novim opskrbljivačem."

Jedan energetski subjekt predlaže dopunu da 
krajnji kupac u OJU u slučaju pokretanja 
postupka promjene opskrbljivača na zahtjev 
krajnjeg kupca, novi opskrbljivač sklapa ugovor 
o opskrbi plinom sa krajnjim kupcem tek po 
uspješno provedenom postupku promjene 
opskrbljivača, što se obrazlaže time da je 
trenutak sklapanja novog, odnosno raskida 
postojećeg ugovora o opskrbi plinom sa 
postojećim opskrbljivačem, uspješno proveden 
postupak promjene opskrbljivača.

Jedan energetski subjekt predlaže dopunu da 
se razdvoji postupak promjene opskrbljivača od 
postupka ugovaranja, a navodi se i da bi 
postupak promjene trebao biti samo tehničke 
prirode bez utjecaja na komercijalni odnos 
ugovornih strana, što se obrazlaže time da 
trenutak ugovaranja može utjecati na ugovorenu 
cijenu i da se kupca dovodi u poziciju da novi 
ugovor može sklopiti samo tijekom promjene 
opskrbljivača.

Prijedlog prihvaćen. Dopunjen je konačni prijedlog 
članka 2.  stavak 6. na način da je definirano da novi 
opskrbljivač putem informacijskog sustava operatora 
tržišta plina obavještava operatora promjene 
opskrbljivača o odustajanju krajnjeg kupca, a 
operator promjene izvršava prekid  putem 
informacijskog sustava operatora tržišta plina.

Prijedlog nije prihvaćen. HERA je u studenom 
2016.objavila Obvezujuće tumačenje Općih uvjeta 
opskrbe plinom  u dijelu koji se odnosi na promjenu 
opskrbljivača, točnije odredbama o pravu na 
odustanak krajnjeg kupca od zahtjeva za promjenu 
opskrbljivača, za vrijeme trajanja postupka promjene. 

Prijedlog nije prihvaćen. Predložena dopuna je u 
suprotnosti s člankom 32. stavkom 2. alinejom 6. 
OUOP kojim je propisano da novi opskrbljivač po 
okončanju promjene opskrbljivača plinom krajnjem 
kupcu dostavlja ugovor o opskrbi plinom ili ugovor o 
opskrbi plinom u obvezi javne usluge. Jednako je 
člankom 33. stavkom 4., korak 13. propisano je  
"(K13) Ugovor o opskrbi plinom – po zaprimanju 
obavijesti iz koraka K12 novi opskrbljivač, dostavlja 
krajnjem kupcu s njegove strane potpisani ugovor o 
opskrbi plinom" .

HERA smatra da nema prepreke da se Ugovor o 
opskrbi sklopi prije završetka postupka promjene 
opskrbljivača, međutim isti stupa na snagu tek po 
okončanju postupka promjene opskrbljivača i prije ne 
može proizvoditi pravne učinke. HERA namjerava 
značajno unaprijediti postupak promjene 
opskrbljivača temeljem rezultata već provedenog 
istraživanja i dodatnog savjetovanja koje će se 
uskoro i provesti. 

Dva energetska subjekta i predstavnik 
zainteresirane javnosti  su predložili brisanje 
prijedloga za povećanje dušika i usklađenje sa 
normom HRN EN 16726:2016 koja ne propisuje 
sadržaj dušika.

Jedan energetski subjekt predlaže da propisani 
sadržaj dušika N2 ostane na nivou 3% max, jer 
im je projektnom dokumentacijom postrojenja 
definiran maksimalni udio CO2 i N2 od 7% za 
garantirane parametre proizvodnje, nadalje 
navode da povećanjem sadržaja inertnih plinova 
dovodi do povećanja potrošnje energije za 
komprimiranje i dizanje tlaka prirodnog plina na 
radni tlak u postrojenju. Također navode da 
povećanje dušika dovodi do povećanja emisije 
NOx plinova.

Prijedlog djelomično prihvaćen. Biše se briše sadržaj 
dušika, a dodaje sadržaj inertnih plinova (N2 i CO2) 

maksimalno 7 mol%.

HERA je pokrenula postupke za analizu standardne 
kvalitete plina u kontekstu sveobuhvatne valorizacije 
svih dijelova plinskog lanca, uključivo mogućnost 
novih dobavnih pravaca u RH (vezano za projekt 
izgradnje terminala za ukapljeni prirodni plin i druge 
infrastrukturne projekte). Po okončanju navedenog 
postupka će se pristupiti sveobuhvatnoj izmjeni Općih 
uvjeta u dijelu standardne kvalitete plina.


