
REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Opći uvjeti opskrbe plinom 

(javno savjetovanje provedeno 8. do 22. svibnja 2018. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI
PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja
OBRAZLOŽENJE

Načelne 
primjedbe

Sudionik rasprave:
- predlaže da se ugovor o opskrbi krajnjeg kupca kategorije kućanstvo mora  sklapati 
na neodređeno vrijeme bez obzira da li je kupac korisnik javne usluge ili ne.
-smatra da „nenaplaćena dospjela potraživanja“ ne trebaju i ne smiju biti razlog za 
prekid promjene opskrbljivača.
-smatra da treba precizno i detaljno definirati proceduru „Privremena obustava isporuke 
prirodnog plina na zahtjev Opskrbljivača“, na način kako je to detaljno definirano u aktu: 
Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. Procedura definirana u 
MPDS odnosi se na „neovlaštenu potrošnju“ i potpuno je neprimjenjiva na privremenu 
obustava isporuke prirodnog plina na zahtjev Opskrbljivača. Trošak obustave i ponovne 
uspostave isporuke na zahtjev opskrbljivača treba definirati i regulirati kroz cjenik 
nestandardnih usluga.

Sudionik rasprave predlaže:
1. Razraditi detaljnije način pristupa i ažuriranje podataka i promjene podataka a 
vezano za komunikaciju prema registru obračunskih mjernih mjesta.
2. Osnova za raskid ugovora o opskrbi treba biti demontaža i očitanje mjerne opreme a 
ne kao što prema trenutnom prijedlogu istek ugovora.
3. U komunikaciji između Opskrbljivača i ODS-a a koje se tiču krajnjeg kupca obavezno 
koristiti Identifikacijsku oznaku OMM-a koju je odredio ODS.
4. Prijedlog uvođenje i bonusa (priznavanje u tarifi) za prijevremeno ispunjenje naloga i 
drugih obaveza, a ne samo penala.
5. Za slučajeve isteka ugovora o opskrbi krajnjeg kupca obavezno predvidjeti da se isti 
isključuje izričito po nalogu Opskrbljivača a ne kao što trenutno predviđeno istekom 
datuma ugovora. 
6. Dodati poglavlje „Zaštita od postupanja Opskrbljivača i Opskrbljivača u obvezi javne 
usluge“.
7. Tablica 2 – jasno definirati razloge zbog kojih ODS plaća nadoknade.

Sudionik rasprave predlaže:
-uvesti obvezu utvrđivanja stanja potrošnje u trenutku promjene,  ne samo kod 
promjene vlasništva već i kod ustupanja ugovora, prekida ugovora…dan raskida 
ugovora vezati na dan utvrđivanja završnog stanja, odnosno izvršenja obustave 
isporuke plina.
-načelno, unos i ažuriranje podataka u centralnom registru obračunskih mjernih mjesta 
ne bi trebalo ograničiti samo na ODS i OZDS. Svi koji imaju nadležnost nad određenim 
setom podataka i kod kojih se ažuriranje (promjena podataka) dogodi trebaju moći 
promjenu izvršiti u registru, nakon toga registar javlja porukom o nastalim promjenama 
svima koji imaju nadležnost nad OMM na kojemu je izvršena promjena i nad podacima 
koji su izmijenjeni. Rokovi za dostavu izmjena matičnih podataka između opskrbljivača i 
ODS-a iz MPPDS-u nisu usklađeni s rokovima dostave u OUOP, a predloženim 
načinom bi sve navedeno postalo nepotrebno. 
Predlažu dodati i posebno poglavlje pod nazivom „Zaštita od postupanja Opskrbljivača i 
Opskrbljivača u obvezi javne usluge“.
Tablica 2 – jasno definirati razloge zbog kojih ODS plaća nadoknade.

Sudionik rasprave predlaže:
- opskrbljivači energijom, pa tako i plinom, trebali bi reagirati kod neuobičajene 
promjene u potrošnji krajnjeg kupca te već kod prvog slučaja neplaćanja proaktivno 
pristupiti krajnjem kupcu i utvrditi uzroke, informirati ga o mogućnostima lakšeg 
podmirenja računa, mjerama uštede energije i načinima upravljanja potrošnjom, odabiru 
povoljnije tarife te ga, u slučaju potrebe, uputiti na nadležna tijela kod kojih u ranoj fazi 
može ostvariti pomoć u svezi s podmirenjem troškova. To bi pomoglo u
prevenciji obustave opskrbe, kao posljedice nemogućnosti plaćanja.
- predlaže razmotriti da se za određene kategorije ugroženih potrošača propiše 
zabrana obustave opskrbe u hladnim mjesecima.
-predlaže propisati obvezu opskrbljivača da kod prvih poteškoća u podmirenju računa 
izravno i proaktivno pristupi kupcu te mu na jasan i jednostavan način pruži 
individualizirani savjet i pomoć za podmirenje računa te postizanje optimalne potrošnje 
plina.

Djelomični prihvaćeno
Prihvaća se prijedlog da se ugovor o opskrbi za kućanstva sklapa na 
neodređeno.
Nije prihvaćen prijedlog da "nenaplaćena dospjela potraživanja“ ne 
trebaju i ne smiju biti razlog za prekid promjene iz razloga što je  
Zakonom o tržištu plina propisano da postojeći opskrbljivač može 
uskratiti suglasnost na promjenu opskrbljivača u slučaju da na dan 
pokretanja postupka promjene opskrbljivača postoje dospjele novčane 
obveze temeljem ugovora o opskrbi krajnjeg kupca koji je predmet 
raskida.

Nije prihvaćeno
Navedeni prijedlozi zahtjevaju dodatno razmatranje i transparentno 
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog 
savjetovanja.
 

Djelomično prihvaćeno

Prihvaćeno

članak 3.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 2. -  u toč. 6. brisati riječ .,operator promjene opskrbljivača", s obzirom na to da 
se predmetni subjekt, osim  u spornoj definicije,  ne spominje  ni u jednoj drugoj odredbi  
Prijedloga OUOP

Prihvaćemo
Briše se točka 6. u stavku 2.

članak 4. 

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 3. - Minimalni uvjeti ugovora moraju biti vrste ponuđenih usluga održavanja, 
ako se nude. Koje bi to bile usluge, te je li isto nužno u sklopu minimalnih uvjeta 
ugovora?

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 1. točka 3. - obavezni sadržaj ugovora iz st.1 morao bi biti i OIB kupca

Stavak 4. - Ugovori iz st.1.čl.4  morali bi sadržavati obvezu najave planirane 
PROMJENE (na manje) potrošnje plina u odnosu na uvjete potrošnje iskazane 
energetskom suglasnošću. MPPDS-om je regulirano samo povećanje priključnog 
kapaciteta.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 5. - detaljnije obrazložiti što znači -način kojim se ponuđenim uvjetima prodaje 
ili cijenama ne narušava tržišno natjecanje i ravnopravan položaj kupaca na tržištu 
plina. 

Prihvaćeno

Nije prihvaćeno

Nije prihvaćeno
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REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Opći uvjeti opskrbe plinom 

(javno savjetovanje provedeno 8. do 22. svibnja 2018. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI
PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja
OBRAZLOŽENJE

članak 7. 

Sudionik rasprave:
-stavak 6. - smatra da je prijedlog neprihvatljiv, te da Ugovori o opskrbi krajnjih kupaca 
kategorije kućanstva trebaju biti sklopljeni na neodređeno vrijeme, a posebne 
pogodnosti se sklapaju na određeno vrijeme (inicijalni period) nakon kojega kupac 
može raskinuti ugovor bez povrata pogodnosti.
Predložena mjera imala bi puno više smisla za kupce kategorije poduzetništvo s 
obzirom da se nekim kupcima postavljaju nerazumno dugi rokovi za najavu raskida 
ugovora ili čak najavu namjere da se ne produlji ugovor koji ističe i time se kupce 
sprječava u namjeri promjene opskrbljivača. Neki kupci bi „karikirano“ trebali poslati 
najavu da ne namjeravaju produljiti ugovor mjesec dana nakon što su ga potpisali.

Sudionik rasprave predlaže:
-dodati stavak 9. – Opskrbljivač je ODS-u dužan potvrditi raskid ugovora o opskrbi sa 
krajnjim kupcem i nalogom zatražiti obustavu isporuke plina krajnjeg kupca najkasnije 
do datuma isteka ugovora.Cilj ODS-a će isključiti potrošača odmah po isteku ugovora a 
koji je možda u postupku produženja a o čemu ODS nema informaciju. Što u slučaju 
isključenja potrošača kojemu je istekao ugovor o opskrbi a isti je u postupku njenog 
produženja pri čemu je ODS zbog nedostatka informacija obavio isključenje potrošača 
– tko će snositi troškove isključenja?

Sudionik rasprave predlaže:
-dodati stavak 2. koji glasi: Ako krajnji kupac nije ujedno i vlasnik građevine ili 
samostalne uporabne za koji se sklapa ugovor o opskrbi plinom, ugovor o opskrbi 
plinom može sklopiti isključivo uz suglasnost vlasnika građevine ili samostalne 
uporabne cjeline.
-dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. itd.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 7. - da se ukine odredba o obavještavanju 30 dana prije isteka ugovora  za 
kategoriju kućanstva, tržišna opskrba

Navedeni prijedlozi zahtjevaju dodatno razmatranje i transparentno 
predlaganje koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog 
savjetovanja.

Djelomično prihvaćeno

Nije prihvaćeno

Nije prihvaćeno

članak 6.

Sudionik rasprave:
- Stavak 5. -predlaže razjasniti na kojeg se krajnjeg kupca odnosi slobodni tj. 
jednostrani raskid ugovora bez plaćanja naknade. 
Predlaže  definirati rok zaprimanja obavijesti točnim danom u mjesecu. 

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 1. - Kupca treba obavještavati samo o promjeni bitnih uvjeta ugovora, odnosno 
promjeni cijene koji su nepovoljniji za kupca. U slučaju promjene cijene koja je 
povoljnija za kupca smatraju nepotrebnim stvaranje dodatnog troška obavještavanjem 
kupaca, zbunjivanjem kupaca i na kraju obavještavanjem kupca o promjeni koja je u 
njegovu korist i ne predstavlja osnovu za raskid ugovora.

Sudionik rasprave:
Stavak 1. - predlaže brisanje "..., pri čemu je obvezan informirati krajnjeg kupca o 
njegovom pravu na raskid ugovora." Smatraju da u slučaju promjene uvjeta koja je 
povoljna za Krajnjeg kupca, nije svrsishodno predviđati da se Krajnjeg kupca treba 
upozoravati o pravu na raskid ugovora (koje mu nedvojbeno pripada ali ne bi bilo 
besplatno ).

Stavak 2. - predlaže pojašnjenje kako bi bilo jasno kako u slučaju izmjene općih uvjeta 
koja je općeg karaktera slanje obavijesti elektronskim putem  uključuje i objavu na 
internetskim  stranicama opskrbljivača.

Stavak: 3. - predložena je izmjena " U obavijesti iz članka 6. stavka 1. opskrbljivač je 
dužan upoznati Krajnjeg kupca o njegovom pravu na besplatni raskid sklopljenog 
ugovora u slučaju da su novi uvjeti nepovoljniji od uvjeta pod kojima je ugovor 
sklopljen." Predlaže da se specificira sto znače novi nepovoljniji uvjeti. 
Stavak 4. - pojašnjenje formulacije ili primjer sto bi potpadalo pod "ili je utvrđen kao 
rezultat izračuna propisanog ugovorom ".
Stavak 5. - brisanje prava na slobodan raskid ugovora jer je to već obuhvaćeno 
formulacijom "ima pravo podnijeti zahtjev zajednostrani raskid ugovora bez plaćanja  
naknade".

Sudionik rasprave predlaže:
- da se odredbe o obavještavanju i pravu na besplatni raskid izuzmu iz primijene u 
ugovorima u kojima je ugovorena promijenjiva cijena, način promijenjivosti i način 
obavještavanja. Kod promjene cijene (tržišnih elemenata) koja je uvjetovana ugovorom, 
ne mogu se dodatno primijeniti i odredbe o besplatnom raskidu jer su ugovorne strane 
već prihvatile i obvezale se na promijenjivu cijenu.

Prihvaćeno
Pojašnjen raskid ugovora.

Nije prihvaćeno

Prihvaćeno

Nije prihvaćeno

Prihvaćeno

Nije prihvaćeno

Sudionik rasprave predlaže:
-da se ugovorom o opskrbi plinom osim imena i prezimena prikupljaju i ostali osobni 
podaci krajnjeh kupca, a koji su neophodni za daljnju komunikaciju, poput primjerice: 
OIB-a, broj telefona,  emaila i sl.

Stavak 5. - da se iza riječi "raskida ugovora" stavi točka te da se preostali tekst iz 
prijedloga OU briše. Pravo na naknadu zbog prijevremenog raskida treba biti obvezan 
dio ugovora o oskrbi plinom, a ugovornim stranama dati pravo da ugovore njegovu 
visinu pri čemu ona može biti i 0,00 kuna.

članak 4. 

Prihvaćeno

Nije prihvaćeno
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REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Opći uvjeti opskrbe plinom 
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SAŽETAK PRIMJEDBI
PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja
OBRAZLOŽENJE

članak 9.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 4. - brisati odredbu stavka 4., s obzirom na to da je istovjetna odredba 
sadrzana u članku 60. stavku 5. ZTP-a

-stavak 6. - Skreću  paznju  da je  clankom  60.  stavkom 3.  ZTP-a  propisano  da  se  
zajamceni  opskrbljivac određuje na razdoblje od tri godine pa se odredba stavka 6. 
Prijedloga OUOP, prema kojoj  se ugovor o zajamceno] opskrbi sklapa na neodređeno 
vrijeme, ukazuje proturjecnom. Predlaže dodatno uskladiti sa ZTP-om.

Nije prihvaćeno

Prihvaćeno - dodaje se novi članak koji kaže da se Ugovor o 
zajamčenoj opskrbi prenosi na novog zajamčnog opskrbljivača 

članak 11. 

Sudionik rasprave predlaže:
- izmjene stavka 1., dodati treću točku koja glasi:
„ - odobrenja od strane vlasnika građevine ili samostalne uporabne cjeline na koju se 
ugovor odnosi, ako prenositelj ugovora nije ujedno i vlasnik građevine ili samostalne 
uporabne cjeline na koju se ugovor odnosi.
-u st. 4. iza riječi obavijestiti opskrbljivača dodati tekst „ i vlasnika građevine ili 

Prihvaćeno

članak 10. 

Sudionik rasprave predlaže:
-da bi sve obveze nastale do dana saznanja operatora plinskog sustava za promjenu 
vlasništva trebao snositi dotadašnji vlasnik.
-stavak 5.- propisati da opskrbljivač plinom može sklapanje ugovora o opskrbi plinom s 
novim vlasnikom građevine ili samostalne uporabne cjeline uvjetovati podmirenjem svih 
novčanih obveza za to obračunsko mjerno mjesto.

Sudionik rasprave postavlja upit:
-Na temelju kojeg dokumenta ili koje osnove se radi promjena vlasništva, s obzirom da 
se kod nasljeđivanja i darovanja (uvjetno ako je ugovoreno) ne može primijeniti 
promjena bez plaćanja obveza dotadašnjih vlasnika. 

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 3. – Dodati iza „s danom zadnjeg obračuna“ tekst „od kada je nastupila 
promjena vlasništva“. Potrebno je jer trenutno proizlazi da bivši vlasnik može snositi 
troškove potrošnje plina koju on nije niti potrošio a za period u kojem nije bio vlasnik 
građevine.

Sudionik rasprave
-Stavak 2. -  što ako ne postoji nalog za prekidom opskrbe plinom od opskrbljivača?, 
zašto sama obavijest o prekidu ugovora nije dovoljna za pokretanje postupka obustave 
isporuke plina, odnosno ista ne daje pravo ODS-u za prekidom opskrbe plinom?
-U slučaju da ostaje predložena odredba st. 2. u istome valja riječ „čiji“ zamijeniti riječju 
„koji“
-predlaže dodati st. 6. koji glasi:
"U slučaju da dotadašnji vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline nije podnio 
zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom i/ili operator plinskog sustava nije bio u 
mogućnosti izvršiti obustavu isporuke plina, a novi vlasnik nije sklopio ugovor o opskrbi 
plinom sa opskrbljivačem, dotadašnji vlasnik je odgovoran za podmirenje računa za 
potrošnju plina do trenutka podnošenja zahtjeva  za raskid i/ili obustave isporuke plina. 
"

Sudionik rasprave:
-stavak 2. - Predlaže iza riječi ,,na čiji je", dodati riječ "sustav", koja je omaškom 
izostavljena.
-stavak 4. i 5. - Izraz  "razgraničenje  ugovornih odnosa" koji  se koristi u predmetnim  
odredbama nije razumljiv, ostaje nejasno sto u sebi obuhvaca,  Stoga predlaže 
izmijeniti odredbu  na način koji ce biti razumljiv  adresatima Prijedloga OUOP. Ukoliko 
se sporni pojam odnosi na pitanje koje novčane obveze i  od kojeg trenutka podmiruje   
stari,  a  koje  novi  vlasnik  gradevine   ili  samostalne   uporabne   cjeline  te  na  
pitanje odgovarajućeg prava  opskrbljivača plinom  i   operatora  plinskog  sustava  da 
potražuju  podmirenje navedenih obveza, predlažu to na odgovarajući način i raspisati.

Sudionik rasprave predlaže:
-da se s krajnim kupcem definira pojam "isprava o vlasništvu" odnosno koji dokumenti 
se podrazumijevaju pod time ili da se regulira pravo ODS-a da internim aktom propiše 
obavezni dokument.

Nije prihvaćeno

Nije prihvaćeno

Nije prihvaćeno

Prihvaćeno

Prihvaćeno

Nije prihvaćeno

Nije prihvaćeno

članak 8. 

Sudionik rasprave predlaže:
-definirati status krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom i koji nemaju 
sklopljen ugovor o opskrbi plinom, a to su korisnici koji su priključeni na distr. sustav 
prije 2010.godine i uvođenja obveze sklapanja ugovora o opskrbi plinom. Mišljenja su 
da se sklopljeni ugovor o priključenju na distr. sustav prije 2010. godine može smatrati 
da je sklopljen i ugovor o opskrbi plinom budući da su jednim dijelom regulirana i prava 
i obveze za tog korisnika vezano za opskrbu. 

Sudionik rasprave predlaže:
-dodati se stavak 2. koji glasi:"Ako krajnji kupac nije ujedno i vlasnik građevine ili 
samostalne uporabne cjeline za koji se sklapa ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne 
usluge, ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge može sklopiti isključivo uz 
suglasnost vlasnika građevine ili samostalne uporabne cjeline."
-dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3. itd.

Nije prihvaćeno 

Prihvaćeno
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OBRAZLOŽENJE

 samostalne uporabne cjeline.

Sudionik rasprave predlaže:
- da se omogući  sklapanje ugovora  o opskrbi  izravno  sa 
zakupoprimcem/najmoprimcem (uz suglasnost vlasnika nekretnine) kao iznimne od 
pravila  da se ugovor  sklapa  s vlasnikom nekretnine.
Ako  se ne prihvati  taj prijedlog, smatra da je trenutačno (i predloženo) uređenje 
prijenosa ugovora  trećoj  osobi pretjerano komplicirano i da ga je potrebno izmijeniti.  
Nejasno je zašto se Općim uvjetima traži davanje ovjerene izjave prenositelja ugovora  
i primatelja ugovora o solidarnom podmirenju budućih novčanih  obveza  i sto znači 
ovjerene  (da Ii se misli ovjereno potpisom i pečatom društva  ili ovjerene  kod javnog 
bilježnika).
-stavak 1  brisati  ovjerene  i izmijeniti tekst tako da navodi davanje izjave prenositelja 
ugovora .

Sudionik rasprave predlaže:
-Stavak 1. - uskladiti sa ZOO - "krajnji kupac mote tražiti da se njegov ugovor (...) 
prenese trećoj osobi (...)", proizlazi da krajnji kupac mora podnijeti  određeni zahtjev za 
prijenos ugovora, a što bi trebalo biti njegovo pravo.
-vezano uz izraz  "privremeni  ustup ugovora  o opskrbi plinom" koji  se koristi u  alineji  
1. stavka  1.,  skreću pažnju  da je pojam  ustupa uređen odredbama  ZOO-a (fl.  80. - 
89.) te je riječ o pravnom  institutu koji se po svojem značenju,  posljedicama  i  
pravnim  učincima razlikuje od pojma prijenosa ugovora, koji se ureduje člankom  11. 
Prijedloga OUOP. Stoga predlazemo  uskladenje s odredbama ZOO-a.

Prihvaćeno

Prihvaćeno

članak 11. 

- izmijeniti stavak 1. na način da glasi:
,,Krajnji kupac može uz pristanak opskrbljivača plinom, prenijeti na treću osobu svoj 
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge iii ugovor u opskrbi plinom na odredeno 
vrijeme.  Opskrbljivac plinom može dati pristanak na takav prijenos pod uvjetom:
- da krajnji kupac koji prenosi ugovor, podmiri sve novčane obveze nastale do dana 
prijenosa ugovora o transportu plina (...)"

Sudionik rasprave predlaže:
-Budući da članak 10. Općih uvjeta definira postupak promjene na strani krajnjeg kupca 
u slučaju promjene vlasništva nekretnine, u članku 11. Općih uvjeta potrebno je 
egzaktno navesti da vlasnik nekretnine može zatražiti da se njegov ugovor o opskrbi 
plinom na određeno vrijeme prenese trećoj osobi. 
-da se članak 11. uskladi sa člankom 10. i člankom 12. Općih uvjeta na način da 
prenositelj ugovora može biti isključivo vlasnik nekretnine.

Prihvaćeno

članak 12. 

Sudionik rasprave predlaže:
-Stavak 1. – dodati: ispred riječi „ili“ dodati tekst „isteka ugovora o opskrbi plinom“ u 
skladu sa primjedbama iz članka 7.

Sudionik rasprave predlaže:
-navesti taksativno u kojim „drugim okolnostima“ prestaje ugovor.
-navesti na kraju stavka 1. da ugovor prestaje u trenutku obustave isporuke plina.
-prilagoditi tekst stavak 2. na način da glasi:
"Opskrbljivač je dužan odmah nakon saznanja o nastupu uvjeta za prestanak ugovora 
o opskrbi plinom obavijestiti operatora plinskog sustava ili organizatora zatvorenog 
distribucijskog sustava te naložiti obustavu isporuke plina, a operator plinskog sustava 
dužan je obustaviti isporuku plina prema zahtjevu opskrbljivača."
-dodati st. 3. koji glasi:"Ako operator plinskog sustava ili organizator zatvorenog 
distribucijskog sustava nije u mogućnosti pristupiti obračunskom mjerom mjestu radi 
obustave isporuke plina, opskrbljivač mu je dužan omogućiti pristup obračunskom 
mjernom mjestu radi obustave isporuke plina."

Sudionik rasprave predlaže:
-formulacija „nastupa drugih okolnosti za prestanak ugovora o opskrbi plinom“ otvara 
širok spektar mogućnosti, a time unosi i pravnu nesigurnost glede toga je li ugovor 
prestao ili nije, mišljenja je da je potrebno taksativno navesti sve slučajeve u kojima bi 
se smatralo da je ugovor prestao (npr. u slučaju neovlaštene potrošnje plina, uništenja 
plinskih instalacija, gubitka poslovne sposobnosti ili promjene opskrbljivača) ili u 
protivnom u potpunosti izbaciti takvu formulaciju.

Nije prihvaćeno

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 5.- umjesto „ima pravo“ treba pisati „opskrbljivač je dužan dati nalog za 
obustavom isporuke plinom te dodati na kraju stavka tekst: 
„, a nasljednik je odgovoran za podmirenje računa za potrošnju plina i drugih troškova 
do dana raskida ugovora, odnosno do dana obustave isporuke plina.“

Sudionik rasprave predlaže:
-skratiti rokove obavještavanja o prestanku ugovora o opskrbi plinom sa 60 dana (u 
praksi se pokazuje predugo, a posebice u razdoblju vršne potrošnje) na 30 dana. Te da 
rok od 30 dana postane univerzalan rok za sve vrste obavijesti.
-ustrojiti jaču obvezu krajnjeg kupca na redovito obavještavanje opskrbljivača o svakoj 
promjeni kupca, a koja bi uključivala i kaznene odredbe.

Nije prihvaćeno

članak 13. 

4/12



REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Opći uvjeti opskrbe plinom 

(javno savjetovanje provedeno 8. do 22. svibnja 2018. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI
PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja
OBRAZLOŽENJE

članak 17. 

Sudionik rasprave predlaže:
- da se pobrojavanje tarifnih modela (TM1, TM2, TM3, TM4) iz čl.17. st. 2. na 
transparentan način poveže sa čl. 68. st. 4. MPDSS dodavanjem tarifnog modela TM5.

Prihvaćeno

članak 16. 

Sudionik rasprave predlaže:
-Stavak 4. - Rok dostave očitanja do 20.dana u narednom mjesecu za krajnje kupce 
koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom je predugačak. Predlažu da rok bude također  
do 8.dana u narednom mjesecu za krajnje kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe 
plinom zbog nominacija potrošnje za krajnje kupce iz kategorije 
kućanstvo/poduzetništvo.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 4. - ODS bi trebao biti taj koji radi procjenu potrošnje, a ne Opskrbljivač. 
Nejasno zbog čega je i MPPDS i OUOP propisano da ODS i Opskrbljivač imaju pravo 
raditi procjenu potrošnje. 
-stavak 9. -  prekratak rok od 7 dana od zaprimanja podataka, predlžau da zbog rokova 
očitanja treba glasiti „7 dana od zadnjeg dana očitanja“,  ujedno je nejasan prvi dio te bi 
isti možda trebao glasiti: „Opskrbljivač u obvezi javne usluge je dužan račun za 
isporučeni plin krajnjem kupcu sa zadnjim danom obračunskog razdoblja ispostaviti u 
roku 7 dana od zadnjeg dana očitanja….“

Nije prihvaćeno

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 9. – ODS-a se u slučaju neispunjavanja kvalitete opskrbe plinom kažnjava sa 
vrlo velikim naknadama te spredlažu da bi prema svim energetskim subjektima a zbog 
kvalitete usluge trebalo imati isti princip a ne diskriminirajući kako je trenutno samo 
prema ODS-u.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 10. mijenja se i glasi:
„U slučaju da je operator plinskog sustava opskrbljivaču dostavljao podatke o potrošnji 
koje je utvrdio prema podacima zaprimljenim od krajnjeg kupca i ako se naknadnim 
očitanjem od strane operatora plinskog sustava utvrdi da isti podaci nisu bili ispravni, 
operator plinskog sustava će dostaviti opskrbljivaču podatak o razlici između očitanog 
stanja i stanja plinomjera dostavljenog od strane kupca, koji će krajnjem kupcu u roku 7 
dana od zaprimanja tog podatak izdati račun za potrošnju plina na ime razlike, a koji 
dospijeva u roku od najmanje 10 dana od dana ispostavljanja računa.
-postojeći stavak 10. postaje stavak 11.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavci  3.,  4.  i   5.  - potrebno  je  riječi  "operator distribucijskog sustava " zamijeniti  
riječima operator plinskog  sustava"  (koji uključuje i operatora  distribucijskog sustava i 
operatora  transportnog sustava).

Sudionik rasprave predlaže:
-Stavak 7. - uvesti opcionalnu mogućnost da opskrbljivač sam odluči da li će na istom 
računu iskazivati standardnu i nestandardnu uslugu.

Nije prihvaćeno

članak 15. 

Sudionik rasprave predlaže:
-u stavku 1. brisati riječi „u obvezi javne usluge“. Ista pravila trebala bi se odnositi i na 
redovnu opskrbu plinom što bi se brisanjem navedenih riječi omogućilo.
-u stavku 3. na kraju  dodati tekst „ a za razdoblje od davanja naloga za obustavu 
isporuke plina do dana obustave isporuke plina i očitanja stanja plinomjera na taj dan, 
račun za potrošnju plina koja čini razliku između procijenjene i očitane potrošnje 
dospijeva na naplatu po isteku obračunskog razdoblja u kojem je izvršeno očitanje.“
-stavak 4. - dodati: s rokom obustave 15 radnih dana od dostavljene obavijesti od 
strane korisnika sustava, a što je u skladu s MPPDS člankom 47. 
Prijedlog izmjene stavka 4.
(4) Nakon što opskrbljivač plinom zaprimi zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom u 
obvezi javne usluge dužan je o tome u roku od osam dana obavijestiti operatora 
sustava na čiji je sustav priključeno obračunsko mjerno mjesto i zatražiti s danom 
raskida ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge očitanje stanja plinomjera te 
obustavu isporuke plina u roku 15 radnih dana od dana dostave zahtjeva od strane 
korisnika sustava, a temeljem očitanja stanja plinomjera krajnjem kupcu ispostaviti 
račun za sve novčane obveze do dana raskida ugovora o opskrbi plinom u obvezi 
javne usluge .

Sudionik rasprave predlaže:
-da se tekst čl.15. st. 2 uskladi s čl. 36. st. 4 (K3) odnosno da se pobliže definira da li je 
raskid ugovora o ovom slučaju vezan na promjenu opskrbljivača ili na trajnu obustavu 
isporuke plina zbog promjene vlasništva/rekonstrukcije nekretnine i sl.

Nije prihvaćeno

članak 18. 

Sudionik rasprave predlaže:
-brisanje stavka 4. iz razloga što svaki opskrbljivač može samostalno pristupiti registru 
obračunskih mjernih mjesta i podacima o povijesnoj potrošnji. U suprotnom predlažu 
produženje na 10 radnih dana iz razloga što se traže podaci o povijesnoj potrošnji za 
veliki broj obračunskih mjernih mjesta. 

Sudionik rasprave predlaže:
- da se u čl. 18. briše st. 7. odnosno da se podaci iz čl. 23. OU prikazuju samo na 
računu (mjesečni, tromjesečni, šestomjesečni), ali ne i na mjesečnim uplatnicama

Prihvaćeno

Prihvaćeno
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REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Opći uvjeti opskrbe plinom 

(javno savjetovanje provedeno 8. do 22. svibnja 2018. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI
PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja
OBRAZLOŽENJE

članak 20. 
Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 1. - riječ "dužan" zamijeniti sa riječju "može"

Prihvaćeno

Prihvaćeno

Nije prihvaćeno

Prihvaćeno

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 1. -  točka 12. je nejasna. Kako stoji „Podaci za izračun faktora korekcije 
obujma isporučenog plina“ proizlazi da ne treba navoditi iznos faktora korekcije nego 
samo podatke za izračun?
Kako su u ovom članku propisan obvezni sadržaj računa za plin, predlažu da HERA- 
propiše jednoobrazni  izgled računa.

Sudionik rasprave predlaže:
-s obzirom na količinu podataka koje račun minimalno sadrži, ili mora sadržavati, 
neizvedivo je kupcu pregledno prezentirati traženu količinu podataka na istom.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 7. -  Nije navedeno za koje razdoblje se odnosi definirano odstupanje od 50m3, 
(mjesečno, šestomjesečno).
-pravilno poredati članke.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 1. – vezano za podatke o izračunu faktora korekcije obujma smatramo da je 
traženi podatak bespotrebno prikazivati na računu jer se o istome može dobiti 
informacija kod ODS-ova ili na njegovim internet stranicama. Ako se inzistira da se daju 
podaci na računu o izračunu faktora korekcije molimo propisati točnije što se želi jer 
sam pojam „izračun“ povlači za sobom sve podatke i formule.
-stavak 7 i Stavak 6 su u tekstu posložiti ispravnim redoslijedom.
-stavak 7. – brisati.

Sudionik rasprave predlaže:
-budući da ODS može temeljem dojave utvrditi stanje potrošnje na računu predlažu kao 
nužan dio računa navesti i broj telefona ODS-a za dojavu stanja.

Sudionik rasprave predlaže:
-Stavak 1. -  U članku je navedeno da je obvezno prikazati  Podatke za izračun faktora 
korekcije obujma isporučenog plina, ukoliko se isti primjenjuju.
- dodatno obrazloženje iz razloga što nisu svi opskrbljivači ujedno i distributeri te bi 
dodavanje takvih podataka dodatno opteretilo prikaz računa i komunikaciju opskrbljivač 
s krajnjim kupcem. Smatra kako bi bilo dovoljno uputiti kupce na distributere koji ga 
računaju sukladno Mrežnim pravilima. 

članak 23. 

članak 22. 

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 1. - rok dospijeća od najviše 5 dana
-stavak 2 . -rok za podmirenje duga nakon pisane obavijesti o obustavi plina od najviše 
5 dana

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 1. - rok dospijeća od 8 dana
-stavak 2 . - rok za podmirenje duga nakon pisane obavijesti o obustavi plina od 5 dana

Sudionik rasprave predlaže:
-procedura privremene obustave isporuke plina u slučaju nepodmirivanja dospjelih 
potraživanja nije dovoljno detaljno definirana. Predlažu da se definiraju rokovi za 
obustavu plina i ponovnu uspostavu plina, rokovi za obavještavanje krajnjeg kupca i 
opskrbljivača o planiranoj obustavi i ponovnoj uspostavi plina, odustajanje (povlačenje 
naloga) od zahtjeva za privremenu obustavu isporuke plina, obustava plina vikendom, 
praznicima i blagdanima, podmirivanje troškova nastalih obustavom i ponovnom 
uspostavom isporuke plina nakon izvršenih radnji i sl.

Sudionik rasprave predlaže:
Stavak 1. - izmjenu: " Krajnjem kupcu koji ne plati dospjelu novčanu obvezu za 
isporučeni plin, opskrbljivač će dostaviti pisanu opomenu s rokom dospijeća kojom ga 
se poziva na naknadno ispunjenje obveze u roku od najmanje deset dana."

Sudionik rasprave smatra:
-stavak 6. - Krajnji kupac prije nastavka isporuke plina treba podmiriti i dospjele obveze 
nastale u periodu od izdavanja opomene do isključenja isporuke plina.

Sudionik rasprave predlaže:
-da se rokovi za plaćanje dospjele novčane obveze slanjem opomene/obavijesti 
ograniče isključivo na javnu uslugu i da se skrate na 5+5 dana. Smatra kako je pored 
valute plaćanja od 10 dana dodatan rok za plaćanja od 17 dana pretjerano visok, a 
opskrbljivač svoje obveze mora platiti prema veledobavljaču u roku od 10-15 dana.
-u navedenom članku naveden je rok u kojem su opskrbljivači dužni od ODS-a zatražiti 
nastavak isporuke plina, međutim potrebno je definirati rokove i na strani ODS-a, 
odnosno u kojem roku je ODS dužan postupiti po nalogu opskrbljivača za ponovni 
nastavak isporuke plina.

Djelomično prihvaćeno
Smanjuje se rok na 3 dana

Djelomično prihvaćeno
Smanjuje se rok na 3 dana

Nije prihvaćeno

Prihvaćeno

Nije prihvaćeno
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REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Opći uvjeti opskrbe plinom 
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SAŽETAK PRIMJEDBI
PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja
OBRAZLOŽENJE

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 1. - dodatno propisati da račun treba sadržavati:
- informaciju o mogućnosti i načinu na koji krajnji kupac može zatražiti izvanredni i 
kontrolni obračun
-informaciju o načinu na koji krajnji kupac može zatražiti objašnjenja u svezi podataka o 
svojoj potrošnji plina, načinu obračuna te individualizirani savjet za optimalnu potrošnju 
plina i podmirenje računa.

Prijedlog zahtijeva dodatno razmatranje te će se uzeti u obzir prilikom 
idućih izmjena i dopuna.

-izbrisati rečenicu Podaci za izračun faktora korekcije obujma isporučenog plina, 
ukoliko se isti primjenjuju.

Sudionik rasprave predlaže:
-poveznica (čl.4.): prema čl. 23. račun mora sadržavati OIB, da bi isti mogli iskazati na 
računu potrebno ga je prikupiti kod sklapanja ugovora  o opskrbi plinom kao obavezni 
dio ugovora.
Prijedlog: suvišno je da kao obvezan sadržaj računa budu informacija o mogućnosti i 
načinu dostave očitanja od strane krajnjeg kupca i informacija o izboru načina plaćanja.
-sadržaj računa je i ovako dovoljno opsežan, a informacija o mogućnosti i načinu 
dostave očitanja od strane krajnjeg kupca te informacija o izboru načina plaćanja 
sastavni su dio Općih uvjeta sa kojima krajnji kupci trebaju biti upoznati, što i potvrđuju 
potpisom Ugovora, slijedom čega predlažu brisanje navedenih stavaka.Predlažu da se 
informacija o mogućnosti i načinu dostave očitanja od strane krajnjeg kupca i 
informacija o izboru načina plaćanja eventualno utvrde kao sadržaj ugovornih uvjeta.
- Nejasno je zašto bi Opskrbljivač plinom bio dužan do 1. ožujka svake godine krajnjem 
kupcu dostaviti podatke o operatoru plinskog sustava na čiji sustav je priključen krajnji 
kupac?  Taj podatak je poznat krajnjem kupcu obzirom da je prije samog sklapanja 
ugovora o opskrbi dužan zaključiti ugovor o priključenju na distribucijski sustav. Na 
davanje takvog podatka krajnjem kupcu bi se opskrbljivača eventualno moglo obvezati 
ukoliko tijekom ugovornog odnosa dođe do promjene operatora plinskog sustava, a i 
tada bi to bila obveza samog operatora plinskog sustava, a ne opskrbljivača, slijedom 
čega predlažemo brisanje predmetne alineje.
- nejasan je razlog nametanja obveze opskrbljivaču da do 1. ožujka svake godine 
krajnjem kupcu dostavi informaciju o pravu krajnjeg kupca na promjenu opskrbljivača 
plinom, kao i povratak na opskrbu plinom u obvezi javne usluge, te informaciju o 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.
- smatarju da je svaki krajnji kupac dužan upoznati se sa Općim uvjetima opskrbe 
plinom, odnosno ugovornim uvjetima te svojim pravima i obvezama temeljem Ugovora 
o opskrbi, pa je prema tome nametanje ovakvih dodatnih obveza opskrbljivačima 
potpuno neosnovano, slijedom čega predlažemo brisanje alineje 3. i 4.
-suvišnim smatraju obavještavanje krajnjeg kupca do 1. ožujka svake godine o datum 
isteka ugovora o opskrbi plinom. Krajnji kupac je ugovorna strana u ugovoru o opskrbi 
plinom, slijedom čega je dužan voditi računa o svojim pravima i obvezama iz 
predmetnog ugovora, kao i činjenici kada iste prestaju. 
Slijedom navedenog, alineju 7. smatraju neosnovanim nametanje obveza 
opskrbljivačima.

Nije prihvaćeno

članak 23. 

Sudionik rasprave:
-stavak 1. - Predlaže brisati „operator plinskog sustava“ jer se prigovori iz stavka 2. tiču 
Opskrbljivača koji ima ugovorni odnos sa krajnjim kupcem. 
-stavak 4. - Smatra nepotrebnim pismeno reagirati u roku od 10 dana od dana 
zaprimanja prigovora budući da svakako operator plinskog sustava mora odlučiti o 
prigovoru u roku od 15 dana. Predlažu brisanje cijelog stavka 4.
-stavak 7. - Predlaže propisati rok u kojem je Agencija obvezna obavijestiti krajnjeg 
kupca o poduzetim mjerama povodom prigovora.

Sudionik rasprave postavlja upit:
- čemu obveza pismenog reagiranja u roku 10 dana od zaprimanja prigovora, ako je 
već propisana obveza odlučivanja o prigovoru u roku 15 dana od zaprimanja.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 2. b - brisanje ove odredbe s obzirom da bi svi kupci kategorije kućanstvo (kao 
i kupci električne energije)  trebali imati sklopljen ugovor o opskrbi na neodređeno. 
-stavak 4.- brisanje ove odredbe. Nije definirano što znači „pismeno reagirati“, a već 
postoji obveza opskrbljivača da odgovori krajnjem kupcu u roku  od 15 dana.

Sudionik rasprave predlaže:
-Stavak 1. – brisati „operator plinskog sustava“ jer prigovori iz stavka 2 se tiču isključivo 
Opskrbljivača koji ima ugovorni odnos sa krajnjim kupce. Normalni proces bi bio da 
krajnji kupac uloži prigovor svome Opskrbljivaču a isti će procijeniti kojem subjektu će 
uputiti daljnji prigovor.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 1. - brisati riječi „ i operatoru plinskog sustava na čiji je krajnji kupac priključen“. 
Naime, nema smisla da krajnji kupac nezadovoljan postupanjem svog opskrbljivača 

Nije prihvaćeno

Prihvaćeno
Stavak 4. se briše

Nije prihvaćeno

Prihvaćeno

Nije prihvaćeno

članak 24. 
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REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Opći uvjeti opskrbe plinom 

(javno savjetovanje provedeno 8. do 22. svibnja 2018. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI
PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja
OBRAZLOŽENJENaime, nema smisla da krajnji kupac nezadovoljan postupanjem svog opskrbljivača 

svoj prigovor daje operatoru plinskog sustava. Ujedno brisati i riječi „ili operatora 
plinskog sustava ili organizatora zatvorenog distribucijskog sustava na čiji je krajnji 
kupac priključen.“, a obzirom se u navedenom stavku govori o propustima opskrbljivača 
plinom.
-stavak 4. -  izmjena:Nije jasno što bi to točno OS trebao učiniti da bi se smatralo da je 
pisano reagirao na prigovor krajnjeg kupca. Smatramo kako u kvalitativnom smislu isti 
rok nema značajne razlike od odlučivanja po prigovoru za koji je ostavljeno 15 dana. 
Stoga, a u skladu s Zakonom o zaštiti potrošača koji propisuje rok od 15 dana za  
odgovor u pisanom obliku, predlažemo propisati jedinstven rok od 15 dana za pisano 
odlučiti o prigovoru krajnjeg kupca.
-Prijedlog izmjene stavka 5.:
(5) Opskrbljivač plinom ili operator plinskog sustava ili organizator zatvorenog 
distribucijskog sustava na prigovor iz stavaka 1. ovoga članka mora pisano odlučiti u 
roku od 15 radnih dana od dana zaprimanja prigovora.
-brisati st. 4. te potom uskladiti brojeve stavaka.

Sudionik rasprave predlaže:
-Stavak 4.i 5.  Rok u kojem krajnji kupac može podnijeti prigovor
Rok od 10 dana nije u skladu sa odredbom Zakona o zaštiti potrošača prema kojem je 
definiran rok od 15 dana za očitovanje podnositelju prigovora.
- jedinstveni rok od 15 dana kao što je to definirano Zakonom o zaštiti potrošača. 
-stavak 7. upućuje kupca nezadovoljnog odgovorom opskrbljivača da se obrati 
regulatoru HERA-i. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, a svi kupci su u toj kategoriji, 
nakon što kupac primi odgovor opskrbljivača, a nije zadovoljan odgovorom, može se 
obratiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača koje mora biti ustrojeno kod davatelja 
usluge kao drugostupanjsko tijelo. Tek ako nakon toga, nezadovoljan kupac može se 
obratiti regulatoru HERA-i.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 1. -  iza riječi  ,,radnje  opskrbljivača  plinom"  dodati riječi  "ili  operatora 
plinskog  sustava", koje su omaškom  izostavljene. 
-stavak 4. - brisati predmetnu odredbu. Nejasno je  što podrazumijeva  pojam 
"pismenog reagiranja"  koji se koristi u navedenoj odredbi te koja je svrha takve 
odredbe. Ako HERA ne prihvati prethodni prijedlog, predlazerno riječ "pismeno"; 
zamijeniti riječju "pisano".
-stavak 7. - Budući su člankom 24. stavkom 7. Prijedloga OUOP obuhvaceni i slučajevi 
iz stavka 2. istog clanka, koji nisu (svi) dio taksativnog popisa  iz članka 88. stavka 5. 
ZTP-a, predlaže izmijeniti spornu odredbu  i uskladiti je sa zakonskim  odredbama.

Sudionik rasprave predlaže:
-Krajnji kupac je ugovorna strana u ugovoru o opskrbi plinom, slijedom čega je dužan 
voditi računa o svojim pravima i obvezama iz predmetnog ugovora, kao i činjenici kada 
iste prestaju. Smatra da to nikako ne može biti osnova za isticanje prigovora od strane 
krajnjeg kupca te predlažemo brisanje te točke.

Prihvaćeno

Prihvaćeno

Prihvaćeno

Nije prihvaćeno

Nije prihvaćeno

pravna zaštita, može opskrbljivaču plinom ili operatoru plinskog sustava ili organizatoru 
zatvorenog distribucijskog sustava na čiji je krajnji kupac priključen izjaviti prigovor na 
njegov rad u pisanom obliku, sve dok traje radnja ili propuštanje radnje opskrbljivača 
plinom ili operatora plinskog sustava ili organizatora zatvorenog distribucijskog sustava 
na čiji je krajnji kupac priključen.

Sudionik rasprave predlaže:
- propisati da se prigovor osobito može izjaviti i na obustavu isporuke plina u slučaju iz 
članka 22. stavka 5.,
- u toč. d) iza riječi ,,plinom" predlažemo dodati tekst,,i ugovora o opskrbi plinom u 
obvezi javne usluge".
-stavak. 4.- nije jasno što točno podrazumijeva obveza da ,,mora pismeno reagirati u 
roku od deset dana" te predlažu konkretizirati, odnosno obuhvatiti sljedećim stavkom 
na način da se u st. 5. iza rijedi ,,mora odlučiti o prigovoru iz stavka 1. ovoga članka" 
dodaju riječi ,,i o tome pisano obavijestiti krajnjeg kupca".

članak 24. 

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 5. -  formulacija da krajnji kupac ima pravo opskrbljivaču plinom podnijeti 
zahtjev za ispravak računa u roku od 5 dana od dana zaprimanja, predstavlja problem 
obzirom da se računi ne dostavljaju sa povratnicama. Kako onda dokazati kada je 
račun primljen? Predlaže da krajnji kupac ima pravo na ispravak računa do 18. dana u 
tekućem mjesecu za prethodni mjesec (zbog obračuna PDV-a).

Sudionik rasprave predlaže:
-predlažu da se odredba (da krajnji kupac ima pravo opskrbljivaču plinom podnijeti 
zahtjev za ispravak računa u roku od 5 dana od dana zaprimanja spornog računa) 
dopuni na način da ukoliko krajnji kupac ne podnese zahtjev za ispravak računa, da se 
ima smatrati da je prihvatio izvršeni obračun i utvrđeno stanje kao ispravno.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 3. -  izmjenu: 
"Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka ujedno se smatra i zahtjevom za ispravak računa, a 
ukoliko je bio opravdan, opskrbljivač ne smije naplatiti izradu kontrolnog obračuna 
isporučenog plina."

članak 25. 
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REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Opći uvjeti opskrbe plinom 

(javno savjetovanje provedeno 8. do 22. svibnja 2018. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI
PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja
OBRAZLOŽENJE

Prijedlozi zahtijevaju dodatno razmatranje te će se uzeti u obzir prilikom 
idućih izmjena i dopuna.

-stavak 5 . - propisati primjereniji, odnosno duži rok za podnošenje zahtjeva za ispravak 
računa te da se, s obzirom da se računi ne dostavljaju preporučenom poštom i krajnji 
kupac nema mogućnost dokazati njegov primitak, propiše određen način njegova 
računanja.
-stavak 6. -  izmjenu:
,,Opskrbljivač plinom dužan je, u slučaju opravdanosti zahtjeva iz stavaka 2. i 5. ovoga 
članka, izvršiti ispravak računa i otpremiti ga krajnjem kupcu u roku od deset dana od 
zaprimanja zahtjeva."

članak 26.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak  1. - Buduci  da je obveza  dostavljanja  obavijesti  o  opskrbljivaču o 
poteskoćama propisana  ZTP-om, predlažu brisati stavak 1. kao suvišan, a radi 
izbjegavanja nepotrebnog  dupliciranja.
-stavak 6. - dodati i operatora transportnog sustava na popis subjekata kojimaHERA 
šalje obavijest o mogućem pružanju zajamčene opskrbe plinom.
-stavak 9. - dodati rok u kojem jeHERA dužna dostaviti svoju odluku. 
-stavak 10. - ispred riječi "obavještava" dodati riječi "bez odgađanja'.  Ako HERA ne 
prihvati predmetni prijedlog, predlazu u stavku 10. dodati neki drugi (kratki) rok za 
dostavu obavijesti. 

članak 27. 

Sudionici rasprave predlažu:
-stavak 3. - Namjena potrošnje plina – brisati jer će biti gotovo nemoguće voditi ažurno 
ovaj podatak jer kupac mijenjaju način i namjenu potrošnje a da ne mijenja režim rada 
ili niti jedan drugi parametar (sva trošila mu ostaju ista priključena). 
-stavak 10. - ODS-u će ovo biti nemoguće provesti jer ima jako puno podatka koji se na 
dnevnoj bazi mijenjaju a po ovome prijedlogu ODS mora unositi promjene svih od 
strane svih korisnika sustava a koji se dogode na strani krajnjeg kupca i to u roku od 
jednog radnog dana.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 9. -  Nejasno je koji su to podatci navedeni u stavku 3. koji su u nadležnosti 
opskrbljivača i koja je pravna osnova opskrbljivača za prikupljanje i ažuriranje istih.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 8. - dodati i opskrbljivača, donosno propisati njegovu obvezu ažuriranja 
podataka u registru obračunskih mjernih mjesta na način da isti glasi:
„Operator plinskog sustava na čiji je sustav kupac priključen, organizator zatvorenog 
sustava i opskrbljivač dužni su po svakoj promjeni podataka iz stavka 3. i 4. ovoga 
članka, iz svoje nadležnosti, iste unijeti, odnosno ažurirati u registru obračunskih 
mjernih mjesta.“ 

Nije prihvaćeno

Prihvaćeno

članak 25. 

-prijedlog izmjene stavka 6. podstavak 2
- opskrbljivač plinom ima pravo pristupa podacima samo za obračunsko mjesno mjesto 
krajnjeg kupca koji mu je, u svrhu promjene opskrbljivača plinom ili drugu svrhu, na 
raspolaganje dao identifikacijsku oznaku obračunskog mjesnog mjesta i osobni 
identifikacijski broj krajnjeg kupca te ima važeći ugovor o distribuciji za distribucijsko 
područje u kojem se nalazi obračunsko mjerno mjesto 

-primjedba: Stavak 9. je u koliziji sa MPPDS članak 54. stavak (6) gdje se navodi 
slijedeće:
„Korisnik sustava dužan je ažurirati popis obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca iz 
stavka 4. ovoga članka kod svake promjene bilo kojeg podatka iz stavka 5. ovoga 
članka i kod svakog sklapanja ili prestanka ugovora o opskrbi plinom i o tome, u roku 
od osam dana od dana nastale promjene, dostaviti podatke operatoru distribucijskog 
sustava.

-prijedlog izmjene stavka 10. je 4 radna dana
 (10) Po zaprimanju obavijesti iz stavka 9. ovog članka, operator sustava na čiji je 
sustav kupac priključen ili organizator zatvorenog distribucijskog sustava je dužan, u 
roku od četiri radna dana od dostavljene obavijesti, izvršiti unos novih podatka i 
ažurirati postojeće u registru obračunskih mjernih mjesta.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 9. - kratak rok od jednog dana, predlaže se 3 dana obzirom se može raditi o 
neradnim danima, vikendima....

Sudionik rasprave predlaže:
- da se povijesni podaci ograniče na podatak potrošnje plina unazad tri godine, a što je 
bila dosadašnja praksa i iz kojeg se može izračunati TM.
-dodatnu zaštitu pristupa osobnim podacima kupaca koje smo prikupili od krajnjih 
korisnika u svrhu distribucije plinom, a ne u svrhu registra OMM koji se sada nameće 
kao zakonska osnova. 
-da se način unosa i ažuriranja podataka u registru OMM uredi MPDS. 
-da se detaljnije definira točna obveza ODS-a po pitanju unosa podataka u registar 
OMM:
- da li će početni unos podataka (u našem slučaju za cca 35 tisuća kupaca) biti ručni 
unos ili automatsko preuzimanje 
- da li su svi postojeći informacijski sustavi kompaktibilni odnosno kako će ODS-u biti 
nadoknađen trošak dvostrukog unosa istog podatka (cjenik za nestandardne usluge) 
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REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Opći uvjeti opskrbe plinom 

(javno savjetovanje provedeno 8. do 22. svibnja 2018. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI
PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja
OBRAZLOŽENJE

članak 28.

Sudionik rasprave predlaže:
Stavak 1. -  brisanje djela teksta „prije isteka ugovora o opskrbi plinom, ugovora o 
opskrbi plinom u obvezi javne usluge ili ugovora o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg 
kupca“ iz 2 razloga:
1. Ugovor o opskrbi u obvezi javne usluge prema trenutnoj definiciji se sklapa na 
neodređeno,
2. Ugovor o opskrbi za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji ne koriste opskrbu u 
obvezi javne usluge također je potrebno sklapati na neodređeno“

Nije prihvaćeno

članak 31. 

Sudionik rasprave predlaže:
-poredati stavke po redu.

Sudionik rasprave predlaže:
-prijedlog Općih uvjeta opskrbe plinom ne sadrži st. 9. čl. 24. koji se spominje te je očito 
došlo do nenamjerne omaške koju valja ispraviti.

Sve prihvaćeno

članak 32.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 3. - Sporazum sudionika promjene opskrbljivača i operatora tržišta plina o 
pristupu informacijskom sustavu operatora tržišta plina mora biti usklađen sa 
UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 
2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju 
takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti 
podataka).

Prihvaćeno

članak 33.

Sudionik rasprave predlaže:
-Stavak 2. - da se doda i identifikacijska oznaka mjernog mjesta kao obvezan podatak. Nije prihvaćeno

članak 27. 

članak 29.

Sudionik rasprave:
-smatra članak 29. i članak 30. potpuno neprihvatljivima s obzirom da isti operativno u 
potpunosti onemogućavaju funkcioniranje otvorenog tržišta plina. Potpuno je nejasna 
intencija i razlozi ograničavanja trajanja Zahtjeva za promjenu opskrbljivača na 30 
dana. Uvođenjem trajanja zahtjeva od 30 dana, a posebice uz raskidnu klauzulu 
definiranu u stavku 3. i 4. članka 30. ograničava se kako opskrbljivače, tako i kupce na 
sklapanje Ugovora o opskrbi u roku najviše 30 dana prije same promjene opskrbljivača 
što je neviđeni presedan ne samo u uvjetima otvorenog tržišta plina već i u poslovnoj 
praksi tržišne ekonomije kao takve.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 2. -  uvođenje prostora za potpis krajnjeg kupca na obrascu Zahtjeva za 
promjenu opskrbljivača budući se traži potpis krajnjeg kupca
-stavak 5. - . na kraju brisati točku i dodati tekst: „osim u slučaju raskida ugovora o 
obvezi od strane opskrbljivača kada, krajnji kupac bez pokretanja postupka promjene 
prelazi opskrbljivaču u obvezi javne usluge.“ 

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 1. - odredba iz ovog stavka u vezi  sa stavkom  3.  (koji ograničava važenje 
zahtjeva na vrijeme  od mjesec dana) nije prihvatljiva.
-stavak 3. - predložena  izmjena  nema  utemeljenje  u  zakonu.  Ne vidi opravdani 
razlog za ograničenje roka važenja zahtjeva za promjenom opskrbljivača na razdoblje 
od samo 1.  mjeseca (niti na razdoblje od 6. mjeseci kako je bilo predloženo  u 
prethodnom  savjetovanju). Ukoliko se inzistira 
na  uvođenju  roka  važenja  obrasca  predlaže  da  rok  važenja  bude  najmanje  12 
mjeseci.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 2. - iza riječi "na čiji je", dodati riješ "sustav", koja je omaškom izostavljena.
-stavak 3. - Odredba, u dijelu koji glasi  " (.. .)  od dana potpisivanja  novom 
opskrbljivacu plinom  (...)" nejasna te predlažu nomotehnički doraditi.

Nije prihvaćeno

Nije prihvaćeno

Prihvaćeno

Sudionik rasprave predlaže:
-da bi početak opskrbe od strane novog opskrbljivača trebao biti prvi dan u mjesecu 
kako bi se podudaralo s rokovima očitanja i obračunskim razdobljem koje iznosi jedan 
mjesec.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 1 . - navedena odredba  protivna je čl. 67. st. 2. ZTP-a koji propisuje  da se 
ugovor  o opskrbi  može  sklopiti prije pokretanja postupka promjene opskrbljivača i 
protivno odredbi  zakona zato sto se sklapanje ugovora  o opskrbi veze uz  potpisivanje  
formulara  zahtjeva    za  promjenu  opskrbljivača.   Također   je   u suprotnosti  i  sa čl. 
35. st.1. ovih Općih  uvjeta koji predviđa da  se ugovor  može sklopiti prije  pokretanja 
postupka promjene opskrbljivača.
-stavak 2. - Ovaj stavak  ima smisla  samo ukoliko  se usvoje komentari  na čl. 29. 
-stavak 3. - ne  bi  trebali  zadirati  u  ugovorni  odnos  i propisivati  obvezatan   raskid  
ugovora  u slučaju da dođe do prekida  postupka promjene opskrbljivača.

članak 30. 

Prihvaćeno

Nije prihvaćeno

nadoknađen trošak dvostrukog unosa istog podatka (cjenik za nestandardne usluge) 
- tko će preuzeti odgovornost za čuvanje unijetih podataka - po definiciji to bi trebao biti 
voditelj registra, HROTE
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REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Opći uvjeti opskrbe plinom 

(javno savjetovanje provedeno 8. do 22. svibnja 2018. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI
PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja
OBRAZLOŽENJE

članak 41.
Sudionik rasprave predlaže ispravno posložiti ovaj članak (trenutno nije u dobrom 
redoslijedu).

Prihvaćeno

članak 50.

Sudionik rasprave predlaže u Prijelaznim i završnim odredbama u čl. 50. propisati kako 
i poglavlje VI Registar obračunskih mjernih mjesta stupa na snagu 1. listopada 2018.g.

Nije prihvaćeno

PRILOG 
1.

Sudionik rasprave predlaže:
-da se u Obrazac Zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom, vezano uz GDPR upiše 
napomena: Korisnici ovog obrasca potvrđuju svojim potpisom da će osobne podatke 
koristiti samo isključivo u svrhu obrade: Promjena opskrbljivača.

Prihvaćeno

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 8. - nužno izmijeniti  na način da se navede kako je operator sustava dužan 
naknadu iz Tablice 2. iz Priloga 2. ovih Općih uvjeta platiti isključivo, ako zbog svoje 
krivnje nije obavio određenu uslugu, odnosno navesti kako operator sustava nije dužan 
platiti naknadu iz Tablice 2. iz Priloga 2. ukoliko nije odgovoran za neizvršenje svoje 
obveze. 
 Predlaže izmijeniti stavak na način da isti glasi:
„Operator plinskog sustava, operator terminala za UPP, operator mjesta za opskrbu 
UPP-om i/ili SPP-om nije dužan podmiriti naknadu iz st. 7. za ne ispunjavanje općih 
standarda kvalitete opskrbe i garantiranih standarda kvalitete opskrbe, ako iz 
opravdanih razloga ne može ispuniti svoju obvezu.“

-postojeći stavak 8 postaje stavak 9. 

članak 44.

Nije prihvaćeno

Sudionik rasprave predlaže:
-obavještavanje kupaca u koracima K1, K2 i K4 stvara nepotreban i prevelik trošak za 
novog opskrbljivača te predle da se krajnji kupac obavijesti samo  na kraju uspješno 
provedenog postupka promjene opskrbljivača.
-„Nenaplaćena dospjela potraživanja“ trebalo bi maknuti iz razloga za prekid promjene 
opskrbljivača.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 4. -  korak K7 definirati što ako kupac u promjeni opskrbljivača ne omogući 
očitanje, hoće se dozvoliti procjena sukladno načinu procjene propisanom u čl. 38. st. 
2. alineja 3. točka 2. koju će novi i stari opskrbljivač odobriti? Ili će se prekinuti 
promjena ukoliko kupac ne omogući očitanje.
-nužno je odabrati jedan od oba načina, pri čemu smatraju kako bi bilo ispravnije 
propisati prekid promjene, jer u konačnici inicijator promjene je krajnji kupac, koji bi 
morao dozvoliti OS-u očitanje brojila radi razgraničenja obveza prema novom i starom 
opskrbljivaču.

Sudionik rasprave smatra:
-korak K3 - da nedospjeli dug po predstečajnim rješenjima mora biti razlogom za prekid 
promjene opskrbljivača jer se ustvari odnosi na davno dospjela potraživanja za 
potrošnju plina kojeg su opskrbljivači već platili dobavljaču i za koji su platili uslugu 
transporta  i distribucije, a isto taku, u postupku predstečajne nagodbe zbog eventualne 
promjene opskrbljivača, Društvo kao vjerovnik ne bi podržalo predstečajnu nagodbu. 

Sudionik rasprave smatra:
-stavak 2. - da je  nepotrebno  opterećenje kupca  propisivanje  obveze  da  krajnji  
kupac  mora  očitati  i upisati  stanje  plinomjera. Predlaže brisanje te obveze.

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 1. - Odredba se višestruko ponavlja u Prijedlogu  OUOP čl.  29. st. 1., čl. 30. st. 
1., čl.36. st. 1.), stoga predlažemo izbrisati suvišna ponavljanja.

Nije prihvaćeno

članak 36.

članak 35.

Sudionik rasprave:
-stavak 2. -  Prethodnim savjetovanjem o izmjenama MPDS u članku 3.3. točka 1. 
razrade prijedloga predviđeno je uvođenje ciljanog datuma promjene OPS na 1. dan u 
mjesecu, što u ovom dokumentu nije naznačeno. Smatra taj prijedlog prihvatljiv i da se 
samim time stvaraju preduvjeti da se iz postojećih Općih uvjeta briše ionako sporna 
odredba da novi opskrbljivač snosi troškove očitanja stanja plinomjera u slučaju da je 
isto provedeno od strane operatora promjene opskrbljivača. Naime svi postupci u 
okviru promjene opskrbljivača moraju biti bez naknade. Obrazloženje da je promjena 
besplatna za kupca, a ne opskrbljivača, je neutemeljena jer opskrbljivač sve troškove 
koji mu se nametnu ionako kroz cijenu prenosi na kupca. Ovaj trošak je potpuno 
nepotreban, a do sada je služio isključivo u svrhu opstrukcije promjene opskrbljivača.

Sudionik rasprave predlaže:
Stavak 2. - sljedeću izmjenu:
"Novi opskrbljivač:...
- objavljuje  obrazac  zahtjeva  za prekidanje  raskid  pokrenutog postupka  promjene 
opskrbljivača na svojoj mrežnoj stranici,"

Sudionik rasprave predlaže:
-objavu propisanih obrazaca: Zahtjev za raskid pokrenutog postupka promjene 
opskrbljivača i Zahtjev za raskid sklopljenog ugovora o opskrbi plinom

Sudionik rasprave predlaže:
-stavak 1. - Odredba se višestruko ponavlja u Prijedlogu  OUOP čll.  29. st. 1., čl. 30. 
st. 1., čl.36. st. 1.), pa predlažu izbrisati suvišna ponavljanja.

Nije prihvaćeno
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REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA
Opći uvjeti opskrbe plinom 

(javno savjetovanje provedeno 8. do 22. svibnja 2018. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI
PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja
OBRAZLOŽENJE

Sudionik rasprave predlaže:
- ukidanje odredbe pod Rbr. 17. Tablice 2. kojom se kažnjava operator plinskog 
sustava za neizvršenje obustave isporuke plina, odnosno pričekati sa uvođenjem 
novčanih obveza za operatora plinskog sustava.

Sudionik rasprave:
-da li su navedene nadoknade prikazane bez PDV-a? 
- R.br.19. Bolje definiranje postupanja po isteku 15 dana od zahtjeva za obustavu 
isporuke plina
-R.br.17. Bolje definirati da se radi o naknadi po obračunskom mjernom mjestu, a ne 
skupu podataka

Sudionik rasprave predlaže::
Tablica 2. "Praćenje garantiranih standarda kvalitete opskrbe":
Potrebno je pod R.br. 4., 5. i 6. u stupcu "Pravo na nadoknadu ostvaruje" promijeniti  
tekst iz "krajnji kupac na kojeg je događaj imao utjecaj" u ,,krajnji kupac na 
transportnom sustavu na kojeg je događaj imao utjecaj".

Nije prihvaćeno

PRILOG 
2.
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