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Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog 
Općih uvjeta opskrbe plinom 

 

OBRAZAC 
SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Opći uvjeti opskrbe plinom 

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 
javnosti 

BROD-PLIN d.o.o. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti Trg pobjede 5, Slavonski Brod 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 
primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 
predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavljate 

Opskrbljivač plinom, Operator distribucijskog sustava 

Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s 
nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno 
(upisati „+“ ispred izabrane opcije) 

 Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti 

 Anonimna objava 

Datum izrade:  

 
 

______________________________________ 
(potpis ovlaštene osobe) 

 
 
 
Napomene: 

1. U nastavku ovog obrasca upisuju se načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta te primjedbe i prijedlozi 
za pojedine članke. Tablice se mogu slobodno proširivati. 

2. Ukoliko se obrazac primjedbi šalje poštom ili faksom (01/6115-344), obrazac je potrebno potpisati. 
Obrasci se šalju na adresu 
 Hrvatska energetska regulatorna agencija 
 „za savjetovanje“ 
 Ulica grada Vukovara 14 
 10000 Zagreb  
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Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta 
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Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno 
podlogama 
 
Članak 1.  

Članak 2.  

Članak 3.  

Članak 4.  

Članak 5.  

Članak 6.  

Članak 7.  

Članak 8. Potrebno 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 distribucijski sustav prije 
2010.godine i uvođenja obveze sklapanja ugovora o opskrbi plinom. Smatramo da se sklopljeni 
ugovor o priključenju na distribucijski 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. 

Članak 9.  

Članak 10. Postavlja se pitanje što ako  niti dotadašnji vlasnik niti novi vlasnik građevine ili samostalne 
uporabne cjeline ne jave da je došlo do promjene na strani krajnjeg kupca. Sve obveze nastale do 
dana saznanja operatora plinskog sustava za promjenu vlasništva trebao bi snositi dotadašnji vlasnik. 
Stavak (5)      Mišljenja smo da bi trebalo 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. 

Članak 11.  

Članak 12.  

Članak 13.  

Članak 14.  

Članak 15.  

Članak 16. Stavak (4)      Mišljenja smo da je rok dostave očitanja do 20.dana u narednom mjesecu za krajnje 
kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom predugačak.  Predlažemo 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. 

Članak 17.  

Članak 18.  

Članak 19.  

Članak 20.  

Članak 21.  
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Članak 22. Stavak (1)   Krajnji kupac dobije pisanu opomenu kada kasni sa plaćanjem, smatramo da je dodatni 
rok za plaćanje nakon opomene od 10 dana predug . Predlažemo da se propiše rok od najviše 5 
dana. 
Stavak (2)  Davanje dodatnih sedam dana za podmirenje duga nakon pisane obavijesti o obustavi 
plina značajno produžuje rok naplate.  Predlažemo da se propiše rok od najviše  5 dana. 

Članak 23. 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, predlažemo da HERA- propiše 
jednoobrazni  izgled računa. 
 

Članak 24. (Stavak 1.)  Brisati „operator plinskog sustava“ jer se prigovori iz stavka 2. tiču Opskrbljivača koji 
ima ugovorni odnos sa krajnjim kupcem.  
Stavak (4) Smatramo 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. 
Predlažemo brisanje cijelog stavka 4. 
Stavak (7) Potrebno je propisati rok u kojem je Agencija obvezna obavijestiti krajnjeg kupca o 
poduzetim mjerama povodom prigovora. 

Članak 25. 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? Predlažemo da krajnji 
kupac ima pravo na ispravak računa do 18. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec 
(zbog obračuna PDV-a). 

Članak 26.  

Članak 27. (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. 

Članak 28.  

Članak 29.  

Članak 30.  

Članak 31.  

Članak 32. 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). 

Članak 33.  

Članak 34.  

Članak 35.  

Članak 36.  

Članak 37.  

Članak 38.  
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Članak 39.  

Članak 40.  

Članak 41.  

Članak 42.  

Članak 43.  

Članak 44.  

Članak 45.  

Članak 46.  

Članak 47.  

Članak 48.  

Članak 49.  

Članak 50.  

PRILOG 1.  

PRILOG 2.  

 


