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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 prezimepredstavnika zainteresirane 
javnosti 

Termoplin d.d. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti V.Špinčića 78, Varaždin 

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

Ivan Topolnjak, direktor 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavljate 

Opskrbljivač plinom, tržišni opskrbljivač, opskrbljivač u 
obvezi javne usluge, cca 35 tisuća krajnjih kupaca 

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

x Objava s nazivom predstavnikazainteresirane javnosti 

 Anonimna objava 

Datum izrade: 22.5.2018. 

 
 

______________________________________ 
(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 člankeprijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno 
podlogama 
 
Članak 1.  

Članak 2.  

Članak 3.  

Članak 4. Predlažemo: 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. 
Razlog: ukoliko predmetne podatke ne prikupimo temeljem zakona/ugovora, za korištenje istih 
temeljem Uredbe o zaštiti osobnih podataka morat ćemo tražiti posebnu privolu odnosno 
obavještavati krajnje kupce o prikupljanju iz drugih institucija 
 
Predlažemo:  da se u čl.4. st. 5 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. 
Razlog: dodatna zaštita tržišnog kupca koji ugovara tržišnu uslugu je suvišna i remeti principe 
otvorenog tržišta. Naime, u cilju ravnopravnosti ugovornih strana tržišni rizik trebaju ravnomjerno 
nositi i opskrbljivač i krajnji kupac pri čemu krajnji kupac u trenutku potpisa ugovora ima podatak o 
izračunu/utvrđivanju naknade zbog prijevremenog raskida stoga je suvišno ograničavanje naknade. 

Članak 5.  

Članak 6. Predlažemo: 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. 
Razlog: predložena odredba OU  ne može se realizirati kod ugovora u kojima su tržišni elementi 
ugovoreni kao promijenjivi na mjesečnoj razini. Promjenjivost tržišnih elemenata cijene regulirana 
je npr. zasebnom formulom, preuzimanjem javno objavljenih parametara s CEGH, proslijeđivanjem 
podataka elekroničkim putem,  suglasnost kupca na izračun i sl. (vidi: postupak opskrbe plinom 
Središnjeg ureda za javnu nabavu ). Ukoliko bi takva odredba zaživjela tada bi bilo nejasno da li se u 
slučaju promijene cijene primijenjuju ugovorene odredbe ili odredbe OU. 

Članak 7. Predlažemo: da se ukine odredba iz čl. 7. st. 7 o obavještavanju 30 dana prije isteka ugovora  za 
kategoriju kućanstva, tržišna opskrba 
Razlog: odabirom opskrbe plinom kao tržišne djelatnosti kućanstva trebaju biti izjednačena sa 
ostalim tržišnim kupcima. Uvođenje novih odredbi koje bi bile primijenjive samo za jedan dio 
tržišnih kupaca smatramo diskriminacijom na tržišnoj osnovi, odgovornost praćenja isteka ugovora 
mora biti na svakom tržišnom kupcu, neovisno od toga da li on predstavlja kućanstvo ili ne, a 
ukoliko ne želi preuzeti takvu obvezu tada postoji opcija javne usluge. 

Članak 8.  

Članak 9.  

Članak 10. Predlažemo: da se radi veće transparentnosti u radu, ali i lakše komunikacije 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 
Razlog: u dosadašnjem radu krajnji kupci dostavljaju različite isprave, u kopiji, neovjerenoj preslici, 
orginalu i sl., poput primjerice vlasničkog lista, rješenja suda, rješenja sa dražbe, rješenja o 
nasljeđivanju i sl. Krajnji kupci odbijaju dodatne zahtjeve za dostavom originalne dokumentacije ili 
ovjerene kopije iz razloga što ista iziskuje dodatne troškove. 

Članak 11. Prijedlog: 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.  
Razlog: Mišljenja smo da  ugovor o opskrbi plinom uvijek treba biti vezan za vlasništvo nekretnine, 
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uz iznimku iz čl. 12. st. 2. važećih Općih uvjeta, odnosno čl. 13. st. 2. ovog Prijedloga, slijedom čega 
je nužno da se članak 11. uskladi sa člankom 10. i člankom 12. Općih uvjeta na način da prenositelj 
ugovora može biti isključivo vlasnik nekretnine. 

Članak 12. Prijedlog: Definirano je da Ugovor o opskrbi plinom prestaje u slučaju smrti fizičke osobe, 
prestanka pravne osobe, raskida ugovora o opskrbi plinom ili nastupa drugih okolnosti za prestanak 
ugovora o opskrbi plinom.  
Budući da općenita 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 smo 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. 

Članak 13. Predlažemo: da  se skrate rokovi obaještavanja 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. Predlažemo da se ustroji jača obveza krajnjeg 
kupca na redovito obavještavanje opskrbljivača o svakoj promjeni kupca, a koja bi uključivala i 
kaznene odredbe. 
Razlog: vrlo je čest slučaj da u slučaju smrti fizičke osobe nasljednici ne obavijeste opskrbljivača o 
promijeni, nastave s preuzimanjem plina koji se ne plaća, a problem se uočava tek nakon što prođe 
valuta dospijeća, rokovi obavještavanja i opominjanja te slanja terenskih djelatnika. 
 

Članak 14.  

Članak 15. Predlažemo: 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. 
Razlog:  ukoliko je datum raskida ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge  povezan s 
promjenom opskrbljivača tada datum raskida treba odgovarati datumu promjene opskrbljivača što 
znači da se promatraju nepodmirene obveze na dan početka postupka promjene koji ne mora nužno 
odgovarti datumu podnošenja zahtjeva za raskid.  

Članak 16. Predlažemo: da se u st. 7 uvede opcionalna mogućnost da opskrbljivač sam odluči da li će na istom 
računu iskazivati standardnu i nestandardnu uslugu. 
Razlog:  cjenik za nestandardne usluge opskrbljivača sastoji se od samo nekoliko stavaka, a u 
primijeni je najčešća usluga ispostave računa na temelju očitanja kupca. Smatramo kako se ista može 
na transparentan način  iskazati na istom računu kao i potrošnja plina. U tom kontekstu predlažemo 
da opskrbljivači koji će primijenjivati model jednog računa prije same primijene isti dostave HERA-i 
i ishode suglasnost. S tim u vezi ukazujemo na nekonzistentnost u radu obzirom da se kod MPDS 
forsira jedan račun za više OMM u svojstvu uštede, a kod opskrbljivača traži se razdvajanje 
standardne od nestandardne usluge.  

Članak 17. Predlažemo: 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 
Razlog:  prema MPDS tarifni model TM5 (kućanstva u javnoj usluzi) može se očitavati mjesečno, 
tromjesečno ili šestomjesečno dok prema prijedlogu OU obračunsko razdoblje za TM1, TM2, TM3, 
TM4 može iznosi mjesečno, tromjesečno ili šestomjesečno, a za TM5 iznosi mjesec 

Članak 18. Predlažemo: 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 
Razlog:  koristimo model šestomjesečnog obračuna pri čemu obračun potrošnje plina ima sve 
elemente računa koji su propisani poreznim i plinskim propisima. Uz obračun - račun šalju se i 
mjesečne novčane obveze tzv. akontacije i to u obliku uplatnica.  
Naime, obzirom na  veličinu uplatnica ne možemo osigurati prostor da svi podaci iz čl. 23. budu 
navedeni i na obračunu/računu i na mjesečnim novčanim obvezama/uplatnicama  za buduće 
razdoblje. 

Članak 19.  

Članak 20. Predlažemo: da se u čl. 20. st. 1 riječ "dužan" zamijeni sa riječju "može" 
Razlog:  u situacijama kada dolazi do neznatne promijene iznosa tarifnih stavki  trošak izdavanja 
novih uplatnica nije opravdan neovisno od toga da li se radi o povećanju ili smanjenju tarifnih stavki, 
a obzirom da se radi o maksimalnom razdoblju od šest mjeseci predlažemo da se odluka o izmijeni 
novčanih obveza prepusti individualno svakom opskrbljivaču 



5 

Članak 21.  

Članak 22. Predlažemo: da se rokovi za plaćanje dospjele novčane obveze slanjem opomene/obavijesti 
ograniče isključivo na javnu uslugu i da se skrate na 5+5 dana. Smatramo 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. 
Razlog:  ODS šalje opskrbljjivaču u obvezi javne usluge očitanje do 20. u mjesecu za naredni, isti u 
najboljem slučaju u roku od 24 sata šalje račun sa valutom od 10 dana, a prije same obustave treba 
proći još minimalno 17 dana što znači da krajnji kupac plin potrošen u prethodnom razdoblju plaća 
tek nakon 48 dana, i to u najboljem slučaju pune ažurnosti. 
 
Prijedlog: 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. 

Članak 23. 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: Mišljenja smo da je suvišno 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 predlažemo 
brisanje navedenih stavaka. Podredno, predlažemo 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. 
 
Prijedlog: 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. 
Također, 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. 
Smatramo 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. 
Ujedno, suvišnim smatramo 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. smatramo neosnovanim nametanje obveza opskrbljivačima. 

Članak 24. Prijedlog: 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. 
Stoga smatramo da to nikako ne može biti osnova za isticanje prigovora od strane krajnjeg kupca te 
predlažemo brisanje te točke. 

Članak 25. Prijedlog: Utvrđuje se da krajnji kupac ima pravo opskrbljivaču plinom podnijeti zahtjev za 
ispravak računa u roku od 5 dana od dana zaprimanja spornog računa. 
Predlažemo da se navedena odredba 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. 

Članak 26.  

Članak 27. Predlažemo: 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. 
Razlog:  Opskrbljivač za pojedino mjerno mjesto, svakog 1.1. ažurira trenutno važeći podatak TM, a 
sa 1.4./1.10/promjenaopskrbljivača i podatak o opskrbljivaču, VBS i statusu. To je podatak koji se 
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ažurira/mijenja na godišnjoj/plinskoj/mjesečnoj razini. Za njegovo praćenje, osim TM, nije iskazana 
potreba za dodatnim proširenjem kapaciteta arhive podataka. Imajući u vidu dosadašnji način rada 
kao i činjenicu nesvrhovitosti ovog traženja smatramo kako traženje podatka (TM, opskrbljivaču, 
voditelju BS, statusu) i to unazad pet godina nema praktičnu primijenu. Opravdano je jedino traženje 
povijesne potrošnje plina 
 
Predlažemo: 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.  
Razlog:  predloženi model pristupa podacima ne jamči da opskrbljivač koji je u određenom trenutku 
raspolagao OIB-om i idetifikacijskom oznakom OMM neće i dalje, nakon okončanja ugovora, moći 
pristupati registru, a time i osobnim podacima kupca. 
 
Predlažemo: da se način unosa i ažuiranja podatak u registru obračunskih mjernih mjesta uredi 
Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava.  
Razlog:  unos i ažuriranje podataka u registar OMM zakonska je obveza operatora distribucijskog 
sustava stoga je svrhovito da se to područje primarno obradi podzakonskim aktom koji regulira rad 
ODS-a. 
 
Predlažemo: 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)  
- tko će preuzeti odgovornost za čuvanje unijetih podataka - po definiciji to bi trebao biti voditelj 
registra, HROTE 
Predlažemo da HERA izvrši uvid u prijedlog Pravilnika o organizaciji tržišta plina jer prema 
prezentiranom prijedlogu HROTE ne preuzima nikakvu odgovornost za djelotvornost, rad i podatke 
koji će biti prikupljeni Informacijskim sustavom, a zakonska je obveza ustroja i vođenja. 
 
Razlog:  ODS-ovi su dovedeni u situaciju da izvršavaju unos ne samo postojećih nego i da 
evidentiraju svaku buduću promjenu, pri čemu promjena neće biti na nekolicini kupaca, već će se sa 
1.1.  kod svih kupaca, svake godine, neovisno od toga da li su se promijenili osobni podaci kupca ili 
ne, morat će se ažurirati podaci o tarifnom modelu, opskrbljivaču, VBS ili potrošnji plina, što u 
našem slučaju označava godišnji unos za cca 35 tisuća korisnika, i to podatka koji već postoje u bazi 
podataka svakog ODS-a. 
Postavlja se pitanje zašto ODS razvija vlastiti informacijski sustav, ako se pararlelno mora voditi 
centralna jedinica za OMM? 
Osnovna svrha registra je skraćivanje koraka promjene opskrbljivača odnosno veća uspješnoj 
promijene opskrbljivača. To se moglo postići na način da novi opskrbljivači odgovorno prikupljaju 
podatke o svojim novim kupcima. Stoga se postavlja pitanje čemu smo ustrojili identifikacijsku 
oznaku OMM,  čemu ispisivanje niza podataka na računima i slanje godišnje obavijesti kupcu (1.3.)  
s osnovnim elementima opskrbe i distribucije plina ako te iste podatke nitko ne koristi? 
 
Predloženi registar OMM u okolnostima otvorenog tržišta plina u suštini predstavlja bazu podataka 
koja će se koristi za marketinške svrhe. Predloženi model ustroja registra OMM nije prezentirao 
mehanizme koji bi jamčili zaštitu osobnih podataka u kontekstu Uredbe o zaštiti osobnih  podataka, 
stoga Termoplin d.d. Varaždin ne može preuzeti odgovornost za daljnju distribuciju, zaštitu i 
manipulaciju podacima unutar registra OMM. 

Članak 28. Prijedlog: Smatramo da je potrebno definirati da se promjena opskrbljivača u obvezi javne usluge 
ograniči na vremensko razdoblje od jedne godine, prvenstveno zbog uvjeta zakupa kapaciteta i 
količina prirodnog plina na godišnjoj razini. Sa odredbom temeljem koje je moguća stalna promjena 
opskrbljivača događaju se velika odstupanja između zakupljenih količina i stvarnih potreba.  
Ujedno, ovu odredbu je potrebno uskladiti sa Zakonom o tržištu plina (NN br.18/18) te definirati da 
je krajnji kupac dužan, prilikom prijevremenog raskida ugovora o opskrbi plinom radi promjene 
opskrbljivača, podmiriti naknadu u slučaju prijevremenog raskida ugovora,  ukoliko je ista 
ugovorena. 
Također, mišljenja smo da je radi pravne sigurnosti i potpune transparentnosti potrebno taksativno 
navesti što se sve smatra „povezanim troškovima postupka promjene opskrbljivača“. 

Članak 29.  
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Članak 30.  

Članak 31.  

Članak 32.  

Članak 33.  

Članak 34.  

Članak 35.  

Članak 36.  

Članak 37.  

Članak 38.  

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.  

 


