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Zagreb, 7. svibnja 2018. 

 

 

OPĆI UVJETI OPSKRBE PLINOM 

- popratni dokument uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
 

 

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2013. Hrvatska energetska regulatorna agencija 

(dalje: HERA) je donijela Opće uvjete opskrbe plinom (dalje: važeći Opći uvjeti) („Narodne novine“, 

broj 158/13).  

Nadalje, HERA je temeljem odluke Upravnog vijeća na sjednici održanoj 21. srpnja 2017. godine 

donijela izmjene i dopune važećih Općih uvjeti („Narodne novine“, broj 74/17). 

Važećim Općim uvjetima uređuju se: 

 ugovorni odnosi između opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca, 

 obveze i odgovornosti opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca,  

 uvjeti obračuna i naplate isporučenog plina,  

 mjere zaštite krajnjih kupaca,  

 prigovori krajnjeg kupca,  

 promjena opskrbljivača plinom, i  

 kvaliteta opskrbe plinom. 

S obzirom da je 3. ožujka 2018. stupio na snagu novi Zakon o tržištu plina („Narodne novine“, broj 

18/18) (dalje: Zakon), HERA ima obvezu u roku od tri mjeseca (do 3. lipnja 2018.) od dana stupanja 

na snagu Zakona donijeti nove opće uvjete opskrbe plinom.  

U skladu sa Zakonom, Općim uvjetima uređuju se: 

 međusobni ugovorni odnosi između opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca, 

 obveze i odgovornosti opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca, 

 uvjeti obračuna i naplate isporučenog plina, 

 registar obračunskih mjernih mjesta s postupcima i obvezama kod prikupljanja podataka o 

obračunskim mjernim mjestima te raspolaganja istima, 

 postupak promjene opskrbljivača plinom, 

 mjere zaštite krajnjih kupaca, 
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 obveze opskrbljivača čiji je ugovor o opskrbi plinom krajnjeg kupca u postupku raskida, 

 prava opskrbljivača u odnosu na krajnjeg kupca glede reguliranja svih dospjelih novčanih 

obveza, 

 reguliranje prethodnih financijskih obveza krajnjih kupaca, 

 postupak promjene opskrbljivača u zajamčenoj opskrbi iz članka 60. ovoga Zakona, 

 postupak promjene opskrbljivača prilikom promjene vlasništva ili najma građevine, 

 postupak promjene u ugovornim odnosima u slučaju privremenog prijenosa ugovora o 

opskrbi plinom krajnjeg kupca na treću osobu, i 

 postupanje sukladno zaprimljenim obavijestima o opskrbljivaču u poteškoćama. 

Prijedlog novih Općih uvjeta opskrbe plinom (dalje: Prijedlog novih Općih uvjeta) upućuje se na 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. 

S ciljem aktivnog sudjelovanja dionika energetskog sektora, u ranoj fazi formiranja strukture i 

sadržaja novih Općih uvjeta, HERA je provela prethodno savjetovanje od 19. do 24. travnja 2018. 

godine. Sudionici u prethodnom savjetovanju iznijeli su svoje viđenje problema za koje smatraju da 

trebaju biti obuhvaćeni pri izmjeni budućeg propisa te dali moguće prijedloge njihovog rješavanja. 

Prijedlog novih Općih uvjeta izrađen je na način da se uzimaju u obzir odredbe svih zakonskih i 

podzakonskih propisa iz područja plina u Republici Hrvatskoj. 

Osim toga, dosadašnja primjena važećih Općih uvjeta je ukazala na određene nedostatke propisanih 

odredbi, odnosnu potrebu za dopunama i izmjenama, tako da pojedini elementi Prijedloga Općih 

uvjeta donose unaprjeđenje propisanih procedura. Nadalje nomotehnički je dorađen dosadašnji izričaj 

kako bi odredbe bile razumljive, nedvosmislene i jasne obveznicima primjene. 

PRIJEDLOGOM NOVIH OPĆIH UVJETA USKLAĐENI SU I DODATNO UREĐENI SLJEDEĆI 

DIJELOVI: 

1) OPĆE ODREDBE 

U ovom poglavlju predlaže se uređenje postojećih odredbi na način da se: 

 uskladi nazivlje sa Zakonom  

 propiše obveza primjene Općih uvjeta opskrbe plinom (dalje: OUOP) za operatora mjesta 

za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om, organizatora zatvorenog distribucijskog sustava, trgovca 

plinom, proizvođača prirodnog plina, a u skladu s čim su dorađene i definicije 

 izbrišu definicije novog opskrbljivača, postojećeg opskrbljivača, operatora promjene 

opskrbljivača i OIB-a 

2) MEĐUSOBNI UGOVORNI ODNOSI IZMEĐU OPSKRBLJIVAČA PLINOM I 

KRAJNJEG KUPCA 

U ovom poglavlju predlaže se urediti postojeće odredbe tako da se: 

 minimalni sadržaj ugovora proširi sa sljedećim podacima:  

 ime i prezime/naziv ugovornih strana, 

 predmet ugovora, 

 identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta 

 usluge koje pruža opskrbljivač plinom, 
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 propiše da ugovor o opskrbi plinom može sadržavati i posebne uvjete prodaje – usklađenje 

sa Zakonom, 

 propiše obveza opskrbljivaču plinom da obavještava krajnjeg kupca o izmjenama ugovornih 

uvjeta i pravu na raskida ugovora o opskrbi plinom u slučaju nepovoljnijih uvjeta, 

 propiše obveza opskrbljivaču plinom pravovremenog obavještavanja krajnjeg kupca iz 

kategorije kućanstvo o prestanku važenja sklopljenog ugovora 

 propiše da nakon razgraničenja ugovornih odnosa u slučaju promjene na strani krajnjeg 

kupca, opskrbljivač plinom nema pravo tražiti novog vlasnika podmirenje novčanih obveza 

dotadašnjeg vlasnika niti uskratiti pravo novom vlasniku opskrbu plinom, 

 detaljnije propisivanje prijenosa ugovora o opskrbi na treću osobu. 

3) UVJETI OBRAČUNA I NAPLATE ISPORUČENOG PLINA 

U ovom poglavlju predlaže se uređenje postojećih odredbi na način da se: 

 propiše da opskrbljivač plinom obračunava potrošnju plina samo na temelju podataka o 

potrošnji zaprimljenih od operatora distribucijskog sustava ili organizatora zatvorenog 

distribucijskog sustava, ali i da opskrbljivač ima pravo procijeniti potrošnju plina za 

obračunsko razdoblje na temelju povijesne potrošnje samo u slučaju ako operator 

distribucijskog sustava ili organizator zatvorenog distribucijskog sustava ne dostave 

podatak, te će zbog toga platiti nadoknadu sukladno garantiranom standardu, 

 propiše rok opskrbljivaču plinom za ispostavu računa krajnjem kupcu za isporučeni plin, 

 propiše da je propisani minimalni sadržaj računa za isporučeni plina obvezan i za mjesečne 

novčane obveze za isporučeni plin, 

 minimalni sadržaj računa dopuni sa sljedećim podacima: 

 početno i završno očitano stanje plinomjera, izraženi u m3, 

 potrebni podaci za izračun faktora korekcije obujma isporučenog plina, ukoliko se 

faktor korekcije obujma primjenjuje 

 informacija o mogućnosti i načinu dostave očitanja od strane krajnjeg kupac, 

 naziv, adresa i osobni identifikacijski broj operatora plinskog sustava ili organizatora 

distribucijskog sustava na čiji je krajnji kupac priključen, 

 informaciju o primijenjenom obračunskom razdoblju na koji se odnosi račun, 

 informacija o statusu ugroženog kupca  

 informacija da je krajnji kupac dužan redovito uspoređivati obujam isporučenog 

plina prikazan i obračunat na računu sa stvarnim stanjem plinomjera, kao i 

informaciju da u slučaju odstupanja iskazanog obujma plina od 50 ili više m3 ima 

pravo podnijeti prigovor opskrbljivaču plinom. 

 sadržaj obavijesti koje opskrbljivač plinom mora dostaviti krajnjim kupcima do 1. ožujka, 

dopuni s informacijama o: 

 pravu krajnjeg kupca na promjenu opskrbljivača plinom, kao i povratak na opskrbu 

plinom  u obvezi javne usluge, 

 pravu krajnjeg kupca na nadoknadu u slučaju neispunjavanja garantiranih standarda 

kvalitete opskrbe od strane opskrbljivača plinom, organizatora zatvorenog 

distribucijskog sustava i operatora plinskog sustava na čiji je krajnji kupa priključen, 

 obvezi krajnjeg kupca da obavijesti operatora plinskog sustava ili organizatora 

zatvorenog distribucijskog sustava na čiji je krajnji kupac priključen kada uoči 

neispravnost plinomjera. 
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4) MJERE ZAŠTITE KRAJNJIH KUPACA 

U ovom poglavlju predlaže se uređenje postojećih odredbi tako da se: 

 propišu dodatni razlozi za prigovor: 

 neizvršavanje obveze obavještavanja krajnjeg kupca o izmjenama ugovornih uvjeta 

i pravu raskida ugovora o opskrbi plinom, 

 ne izvršavanje obveze o pravovremenog informiranja krajnjeg kupca iz kategorije 

kućanstvo o prestanku važenja sklopljenog ugovora o opskrbi plinom, 

 ne isplaćivanje nadoknade na zahtjev krajnjeg kupca u slučaju pružanja usluge izvan 

garantiranoga standarda sukladno Prilogu 2. ovih Općih uvjeta. 

 propiše rok u kojem je energetski subjekt dužan pismeno odgovoriti na prigovor krajnjeg 

kupca. 

5)  POSTUPANJE SUKLADNO ZAPRIMLJENIM OBAVIJESTIMA O 

OPSKRBLJIVAČU U POTEŠKOĆAMA 

Novo poglavlje kojim se, u skladu s odredbama Zakona, detaljno uređuje postupanje HERA-e i 

energetskih subjekata po zaprimanju obavijesti energetskih subjekata o opskrbljivaču u 

poteškoćama, kao i početak i prestanak zajamčene opskrbe. 

 

6) REGISTAR OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA 

U ovom se poglavlju: 

 propisuje uvođenje registra obračunskih mjernih mjesta koji predstavlja jedinstveno mjesto 

za evidentiranje i ažuriranje podataka o obračunskim mjernim mjestima, a u svrhu praćenja i 

unaprjeđenja poslovnih procesa na tržištu plina, kao i za potrebe provedbe postupaka 

promjene opskrbljivača plinom i raspodjelu energije plina preuzete na ulazu u distribucijski 

sustav, 

 propisuju podaci koji se vode u registru OMM-a (trenutni i povijesni) 

 propisuje obveza pravovremenog unosa i ažuriranja podataka operatorima sustava na čiji je 

sustav priključen krajnji kupac,  

 propisuje pravo pristupa podacima, ovisno o energetskom subjektu koji pristupa registru i o 

svrsi pristupa.   

7) PROMJENA OPSKRBLJIVAČA PLINOM 

Predlaže se urediti postojeće odredbe na način da se: 

 uredi pravo krajnjeg kupca i postupak promjene opskrbljivača za krajnjeg kupca priključenog 

na zatvoreni distribucijski sustav,  

 uvede:  

 mogućnost sklapanja ugovora o opskrbi prilikom podnošenja zahtjeva za promjenu 

opskrbljivača plinom (ugovor s raskidnim učinkom) ili po završetku postupka 

promjene opskrbljivača, 

 očekivani datum početka opskrbe od strane novog opskrbljivača, 
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 propiše obrazac Zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom za sve krajnje kupce, bez obzira 

na koji sustav su priključeni, a koji vrijedi 30 dana od dana potpisivanja, 

 po uspostavi registra OMM-a, odnosno od 1. listopada 2018. pojednostavi postupak promjene 

opskrbljivača na način da se: 

 ukine prekid postupka promjene iz razloga pogrešnih podataka o OMM-u i krajnjem 

kupcu (korak K3 iz važećih Općih uvjeta),  

 ukine prekid postupka promjene iz razloga ne postojanja raspoloživog kapaciteta TS 

(korak K9 iz važećih Općih uvjeta), te 

 optimiziraju preostali koraci. 

 uvede obveza: 

 svim opskrbljivačima plinom da objave obrasce zahtjeva za odustajanje od pokrenutog 

postupka, kao i raskid sklopljenog ugovora o opskrbi na svojim internetskim 

stranicama, 

 provođenja tzv. interne promjene opskrbljivača plinom, odnosno postupka promjene 

opskrbljivača u slučaju da krajnji kupca ostaje kod istog opskrbljivača, ali prelazi na 

drugu uslugu.  

 ukida uloga operatora promjene opskrbljivača, budući da se postupak provodi kroz 

informacijski sustav operatora tržišta plina po principu automatizma, 

 detaljno uredi postupak promijene opskrbljivača kod početka i prestanka zajamčene opskrbe 

8) KVALITETA OPSKRBE PLINOM 

Predlaže se urediti postojeće odredbe na način da se propiše obveza: 

 praćenja garantiranih standarda kvalitete plina i operatoru mjesta za opskrbu UPP-om i/ili 

SPP-om i organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava 

 svim energetskim subjektima da objave godišnje izvještaje na mrežnim stranicama. 

9) PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Prijedlogom novih Općih uvjeta u prijelaznim i završnim odredbama predlaže se propisati da je 

opskrbljivač plinom dužan uskladiti sadržaj računa za isporučeni plin do 31. prosinca 2018. 

Predlaže se da ovi Opći uvjeti stupe na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, 

osim poglavlja VII. Promjena opskrbljivača plinom i Priloga 1. koji stupaju na snagu 1. listopada 

2018. do kada vrijede odredbe poglavlja V. Promjena opskrbljivača i Priloga 1. Općih uvjeti za 

opskrbu prirodnim plinom (»Narodne novine«, broj 158/13 i 74/17). 

10) PRILOG 1.   

Prijedlogom novih Općih uvjeta u Prilogu 1. koji se odnosi na promjenu opskrbljivača plinom 

predložene su slijedeće izmjene: 

 shematski prikaz postupka promjene opskrbljivača plinom po koracima i  

 obrazac Zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom, 

a koji vrijede za sve krajnje kupce bez obzira na sustav na koji je priključen krajnji kupac. 
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11) PRILOG 2.   

Prijedlogom novih Općih uvjeta u Prilogu 2. u dijelu koji se odnosi na praćenje garantiranih 

standarda kvalitete opskrbe plinom predlaže se: 

 Uvođenje pojedinih iznosa nadoknada za usluge pružene izvan garantiranog standarda  i 

 Uvođenje garantiranih standarda za organizatora zatvorenog distribucijskog sustava, 

operatora mjesta za opskrbu SPP-om i/ili UPP-om i operatora terminala za UPP.  

 

 

 

 

 

 


