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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 

GRADSKA PLINARA ZAGREB d.o.o. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti Radnička cesta 1, Zagreb 

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

Tihana Colić, dipl. ing. 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavljate 

Operator distribucijskog sustava, cca. 280 000 krajnjih 
kupaca 

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: 22. svibnja 2018.g. 

 
 

______________________________________ 
(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 
 

1.Načelno kod bilo kakve promjene na ugovoru o opskrbi trebalo bi na neki način 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. Također treba obraditi situaciju 
kad u prethodno navedenim slučajevima, posebno prekida ugovora od strane opskrbljivača, krajnji 
kupac ne dopušta očitanje niti prekid isporuke plina 
 
2.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. Time se 
postiže ažurnost u najkraćem vremenu i ukida potreba paralelnog slanja podataka između ODS-a i 
opskrbljivača, npr. o pripadnosti VBS-u, o promjeni vlasništva koja se prvo registrira na ugovoru o 
opskrbi itd. 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.  
 
Predlažemo dodati i posebno poglavlje pod nazivom „Zaštita od postupanja Opskrbljivača i 
Opskrbljivača u obvezi javne usluge“, naime slično poglavlje postoji u Mrežnim pravilima a zove 
se „Zaštita od postupanja Operatora distribucijskog sustava“ 
 
Smatramo važnim u Tablici 2  jasno definirati slučajeve u kojima ODS plaća nadoknade. Naime,  
provedba stavki često puta ovisi o vanjskim subjektima i utjecajima na koju se ne može utjecati a 
rokovi su vrlo ograničavajući, predviđeni iznosi naknada su visoki i ne uzimaju u obzir 
subjektivnu odgovornost, odnosno krivnju ODS-a. Naknada će prema predloženim odredbama 
moći tražiti bez obzira na stvarne razloge nastale nepravilnosti, što nije dobro niti može objektivno 
utjecati na ODS da uredno izvršava svoje obveze, a što je cilj.  



3 

 

 
  



4 

Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno 
podlogama 
 
Članak 1.  

Članak 2.  

Članak 3.  

Članak 4. St.1. točka 3. obavezni sadržaj ugovora iz st.1 morao bi biti i OIB kupca 
St.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. 

Članak 5.  

Članak 6.  

Članak 7. Dodaje se st. 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 st. 2. postaje st. 3. itd. 

Članak 8. Dodaje se st. 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 st. 2. postaje st. 3. itd. 

Članak 9.  

Članak 10. St.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“ 
 
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.  

Članak 11. Prijedlog izmjene stavka (11) 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 samostalne 
uporabne cjeline. 
 
U praksi se događa da vlasnici prostora nisu upoznati sa promjenama ugovora koje sklapa 
najmoprimac. Dosadašnja praksa je pokazala da većina opskrbljivača ne traži dokaz vlasništva za 
sklapanje ugovora o opskrbi niti postoji dokaz o prijenosu ugovora na treću osobu u slučajevima da 
je vlasnik prethodno bio krajnji kupac.   
 

Članak 12. Smatramo nužnim navesti taksativno u kojim „drugim okolnostima“ prestaje ugovor. 
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U praksi se javio velik problem da se raskida ugovor, a da operatoru plinskog sustava nije 
omogućeno izvršiti obustavu isporuke plina, jer se velik dio OMM-ova nalazi unutar samostalnih 
uporabnih jedinica u koje operatoru plinskog sustava nije omogućen ulaz radi obustave isporuke 
plina. U tom slučaju bi se moglo interpretirati da je ugovor prestao te da opskrbljivač više nije u 
pravnom odnosu sa predmetnim krajnjim kupcem, ali da krajnji kupac i dalje troši plin, što 
predstavlja veliku štetu za operatora plinskog sustava budući da krajnji kupac tada troši njegov plin, 
a da mu operator plinskog sustava, u slučaju kada je isključivo distributer, ne može izdati račun za 
potrošnju plina.  
 
Stoga, smatramo nužnim navesti na kraju st. 1. da ugovor prestaje u trenutku obustave 
isporuke plina. 
 
Takvim rješenjem bi se primoralo opskrbljivače da putem ishođenja sudskih privremenih mjera 
omoguće operatoru plinskog sustava, koji je u slučaju obustave isporuke plina samo nalogoprimac, 
odnosno provoditelj opskrbljivačevog naloga za obustavu isporuke plina, ulazak u prostor radi 
obustave isporuke plina. 
 
Takva odredba je nužna, jer je operator plinskog sustava samo nalogoprimac pa nema ovlaštenje za 
ishođenje privremenih mjera radi pristupa OMM-u radi obustave isporuke plina. 
 
Prilagoditi tekst st. 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. 
 
  

Članak 13. St..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.“ 

Članak 14.  

Članak 15. U stavku 1. treba 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 treba 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) potrebno je 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 . 

Članak 16. U čl. 16. st. 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 
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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 st. 10. postaje st. 11. 

Članak 17.  

Članak 18. Prijedlog: brisanje stavka (4) iz razloga što svaki opskrbljivač može samostalno pristupiti registru 
obračunskih mjernih mjesta i podacima o povijesnoj potrošnji. 
U suprotnom molimo produženje na 10 radnih dana iz razloga što se traže podaci o povijesnoj 
potrošnji za veliki broj obračunskih mjernih mjesta.  

Članak 19.  

Članak 20.  

Članak 21.  

Članak 22.  

Članak 23. Budući da ODS može temeljem dojave utvrditi stanje potrošnje na računu predlažemo kao nužan dio 
računa navesti i broj telefona ODS-a za dojavu stanja. 

Članak 24. Stavak (1) smatramo kako valja iz istog brisati riječi „ i operatoru plinskog sustava na čiji je krajnji 
kupac priključen“. Naime, 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: Naime, 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. 

Članak 25.  

Članak 26.  

Članak 27. Iznosimo slijedeće primjedbe, odnosno prijedloge ukoliko se ne uvaže Načelne primjedbe na 
prijedlog propisa i akta, odnosno ne osigura centralno mjesto za automatsku razmjenu podataka 
(svoje pojašnjenje za opravdanost automatske obrade podataka dali smo u Načelnim 
primjedbama).  
 
Predlažemo u st. 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.“  
 
Naime, kao i kod promjene opskrbljivača komunikacija i razmjena podataka između OS-a i 
opskrbljivača treba teći putem informacijskog sustava kod operatora tržišta plina. 
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Obzirom na složenost implementiranja automatske obrate podataka u Registar obračunskih 
mjernih mjesta smatramo, oportunim u Prijelaznim i završnim odredbama u čl. 50. propisati 
kako i poglavlje VI Registar obračunskih mjernih mjesta stupa na snagu 1. listopada 2018.g. 
 
Sukladno gore navedenom, niže navedene izmjene ovog članka predlažemo uvrstiti isključivo 
supsidijarno, ako ne bi bile prihvaćene gornje izmjene.  
 
Stavak (6) podstavak 2 
Potrebno je uvjetovati pristup podacima o obračunskim mjernim mjestima  postojanjem  važećeg 
ugovora o distribuciji između operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača koji želi pristupiti 
podacima na konkretnom distribucijskom sustavu 
 
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 
 
 

Članak 28.  

Članak 29. stavak (2) Prijedlog: potrebno je uvođenje prostora za potpis krajnjeg kupca na obrascu Zahtjeva za 
promjenu opskrbljivača budući se traži potpis krajnjeg kupca 
 
u 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.“  
 
Predloženu dopunu stavka 5. nužno je uvesti, jer se u praksi pokazalo kako opskrbljivači na tržištu 
otkazuju ugovore o opskrbi krajnjim kupcima koji nisu uredni platiše pa je nužno propisati da isti 
automatizmom prelaze na opskrbu u obvezi javne usluge, jer bi u protivnom do sklapanja ugovora o 
opskrbi u obvezi javne usluge bili u pravnom vakuumu, (ako se ne prihvati da ugovor o opskrbi 
prestaje u slučaju raskida tek u trenutku obustave isporuke plina), je bi krajnji kupac bio bez 
opskrbljivača, a faktično bi imao isporuku plina, ako ne bi omogućio obustavu OS-u (što je u praksi 
vrlo čest slučaj). Dok bi se u slučaju da se propiše da kod raskida ugovora o opskrbi isti prestaje tek 
po obustavi isporuke, OS bi krajnjem kupcu morao prvo obustaviti isporuku plina, da bi potom 
krajnji kupac morao sklapati ugovor o opskrbi u obvezi javne usluge, a što je neekonomično i 
neoportuno za sve uključene strane. 

Članak 30.  

Članak 31. Napominjemo kako je u Prijedlog Općih uvjeta opskrbe plinom ne sadrži st. 9. čl. 24. koji se 
spominje te je očito došlo do nenamjerne omaške koju valja ispraviti. 

Članak 32.  

Članak 33. stavak (2) 
Prijedlog dopune je da se doda i identifikacijska oznaka mjernog mjesta kao obvezan podatak 

Članak 34.  
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Članak 35.  

Članak 36. St.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 smatramo 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. 

Članak 37.  

Članak 38.  

Članak 39.  

Članak 40.  

Članak 41.  

Članak 42.  

Članak 43.  

Članak 44. Smatramo nužnim izmijeniti st. 8. 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. Npr. ne može se kazniti operatora 
sustava, ako nije izvršio obustavu isporuke plina u zadanom roku, ako istu nije mogao izvršiti zbog 
ne suradnje krajnjeg kupca koji ga nije pustio u svoju nekretninu, a opskrbljivač mu kao 
nalogodavac nije osigurao mogućnost pristupa OMM-u, npr. putem privremene mjere, odnosno 
drugog obvezujućeg sudskog postupka ili na neki drugi način. Važno je naglasiti kako operator 
plinskog sustava svoje postupanje, odnosno svoju ne odgovornost za neispunjenje može dokazati 
zapisnicima u koje se unose podaci o provedbi naloga, a kako je navedeno u posljednjem stupcu 
Tablice 2.  
 
Stoga, predlažemo st. 8. izmijeniti 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 st. 8 postaje st. 9.  

Članak 45.  

Članak 46.  

Članak 47.  

Članak 48.  

Članak 49.  

Članak 50. Obzirom na složenost implementiranja automatske obrate podataka u Registar obračunskih mjernih 
mjesta smatramo, oportunim u Prijelaznim i završnim odredbama u čl. 50. propisati kako i poglavlje 
VI Registar obračunskih mjernih mjesta stupa na snagu 1. listopada 2018.g. 

PRILOG 1.  
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PRILOG 2. Smatramo kako u praksi nije do kraja zaživjelo omogućavanje obustave isporuke plina operatoru 
plinskog sustava, iako postoje zakonske odredbe koje obvezuju krajnje kupce i vlasnike nekretnina 
da puštaju operatora plinskog sustava na svoje nekretnine radi obustave isporuke plina, stoga 
predlažemo ukidanje odredbe pod Rbr. 17. Tablice 2. kojom se kažnjava operator plinskog sustava 
za neizvršenje obustave isporuke plina, odnosno kako valja pričekati sa uvođenjem novčanih obveza 
za operatora plinskog sustava dok u praksi ne zažive odredbe koje su gore navedene, a koje će 
operatoru plinskog sustava omogućiti pravovremeno ispunjenje predmetne obveze.  
 
Također, ovakva odredba bila bi nepravedno jer u RH tek nekolicina ODS-ova nisu ujedno i 
opskrbljivači pa se ovakva odredba ne bi transparentno i pravedno provodila kod ODS-ova koji su 
ujedno i opskrbljivači.  
Nije opravdano očekivati da će energetski subjekti sami sebi podnositi zahtjeve za, naknadu, 
odnosno kaznu.  
Smatramo da dok se svi ODS-ovi u RH ne odvoje od opskrbe kao što je Gradska plinara Zagreb 
d.o.o. i jos njih nekolicina, da ova odredba nije provediva te je stoga treba odvojiti iz Općih uvjeta. 

 


