DONESENE IZMJENE I DOPUNE OPĆIH UVJETA OPSKRBE PLINOM
2. travnja 2020. – Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 7. sjednici
održanoj 30. ožujka 2020. donijelo je Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom.
Prije donošenja Izmjena i dopuna Općih uvjeta (Opći uvjeti) HERA je u razdoblju od 11. ožujka do
22. ožujka 2020. godine provela javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Općih
uvjeta.
Dana 1. travnja 2020. objavljene su Izmjene i dopune Općih uvjeta („Narodne novine“ broj 39/20).
Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom odnose se na sljedeća bitna unaprjeđenja:
 Registar obračunskih mjernih mjesta
S ciljem propisivanja novih podataka koji se vode u ROMM-u potrebnih za primjenu nove
metodologije za predviđanje preuzimanja plina i raspodjelu utvrđene energije plina na izlazima iz
transportnog sustava (Metodologija), kao i unaprjeđenja mjera za ostvarenje potpunih, točnih i
ažurnih podataka u ROMM-u, potrebnih za primjenu Metodologije, primjenom pravila za
nadomještanje i korekciju podataka, te usklađivanja sa mrežnim pravilima plinskog
distribucijskog sustava u dijelu ažuriranja tarifnog modela obračunskog mjernog mjesta i godišnje
potrošnje za prethodnu kalendarsku godinu, ovim izmjenama i dopunama Općih uvjeta, u odnosu
na važeće Opće uvjete opskrbe plinom, dopunjene su i izmijenjene:
- odredbe članka 27. stavka 2. važećih Općih uvjeta, pri čemu su propisani novi podaci koji se
vode u ROMM-u, i to:
 podatak o nazivu hidrauličke cjeline potreban za primjenu Metodologije u slučaju kada se u
distribucijski sustav plin osim iz transportnog sustava preuzima i iz mreže proizvodnih
plinovoda,
 podaci o korisniku transportnog sustava potrebni za primjenu Metodologije u slučaju kada
opskrbljivač plinom za potrebe opskrbe plinom krajnjeg kupca kupuje plin od opskrbljivača
ili trgovca plinom koji je za njega ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Opskrbljivač plinom dužan je, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koje
opskrbljuje plinom, u ROMM upisati podatke o korisniku transportnog sustava najkasnije
do 1. svibnja 2020.,
- odredbe članka 27. stavaka 6. i 7. važećih Općih uvjeta, na način da je operator sustava,
organizator zatvorenog distribucijskog sustava i opskrbljivač plinom dužan voditi i ažurirati
podatke u ROMM-u putem automatske razmjene podataka u formatu kojeg određuje operator
tržišta plina. Operator sustava, organizator zatvorenog distribucijskog sustava i opskrbljivač
plinom dužni su uspostaviti automatsku razmjenu podataka u formatu kojeg određuje operator
tržišta plina do 1. srpnja 2020.,
- odredba članka 27. stavka 8. važećih Općih uvjeta, na način da se ažuriranje tarifnog modela
obračunskog mjernog mjesta i godišnje potrošnje za prethodnu kalendarsku godinu izvrši do 1.
veljače svake godine, umjesto do 8. veljače kako je bilo propisano važećim Općim uvjetima
opskrbe plinom,
- odredbe članka 27. stavaka 22. i 23. važećih Općih uvjeta, na način da se u slučaju kada
informacijski sustav operatora tržišta plina identificira da podaci u ROMM-u nisu potpuni ili
su neispravno uneseni, primjenjuju pravila kojima je definiran način nadomještanja i korekcije
podataka, kao i obuhvat podataka na koje se primjenjuju predmetna pravila. Također je
odredbama propisano da pravila donosi operator tržišta plina nakon javnog savjetovanja u
trajanju od najmanje osam dana, uz suglasnost Agencije, te ih prije primjene objavljuje na
svojoj mrežnoj stranici.
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 Kvaliteta opskrbe plinom
Izmjene i dopune Općih uvjeta u dijelu kvalitete opskrbe plinom propisani su s ciljem poticanja
kvalitete opskrbe plinom za operatore distribucijskog sustava, organizatore zatvorenog
distribucijskog sustava i opskrbljivače plinom koji ne ispunjavaju obveze propisane člankom 27.
Općih uvjeta u pogledu unosa i ažuriranja podataka u ROMM-u, kako bi predmetni podaci bili
potpuni, točni i ažurni te valjani temelj za pravilnu i uspješnu primjenu Metodologije koja stupa
na snagu 1. listopada 2020.
Izmjenama i dopunama Općih uvjeta, u odnosu na važeće Opće uvjete opskrbe plinom, dopunjene
su i izmijenjene:
- odredba članka 44. stavka 3. važećih Općih uvjeta, kojom se dodatno propisuje da je operator
plinskog sustava, operator terminala za UPP, operator mjesta za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om,
organizator zatvorenog distribucijskog sustava ili opskrbljivač plinom dužan pružiti minimalnu
razinu kvalitete opskrbe plinom, među ostalima i operatoru tržišta plina,
- odredbe članka 46. važećih Općih uvjeta na način da je propisano da je na zahtjev operatora
tržišta plina, radi neispunjavanja garantiranog standarda kvalitete opskrbe, operator
distribucijskog sustava, organizator zatvorenog distribucijskog sustava ili opskrbljivač plinom
dužan isplatiti nadoknadu, sukladno Tablici 2. iz Priloga 2. Općih uvjeta, a što stupa na snagu
1. svibnja 2020.,
- odredbe Priloga 2., Tablice 2. važećih Općih uvjeta, na način da se propisuje garantirani
standard s nadoknadom za slučaj kada operator distribucijskog sustava, organizator zatvorenog
distribucijskog sustava i opskrbljivač plinom u određenom roku ne otkloni pogrešku, odnosno
ne upiše ili ne korigira neispravno unesen podatak u ROMM-u, a na koju mu je sistemskom
porukom ukazao informacijski sustav operatora tržišta plina.
 Alat za usporedbu cijene plina
Izmjenama i dopunama Općih uvjeta dopunjene su odredbe članka 40. važećih Općih uvjeta
vezane uz alat za usporedbu cijene plina na način da se dodatno pojasnila svrha alata, definirali
korisnici i način funkcioniranja alata kako bi njegovim korisnicima uporaba bila što pristupačnija
i jednostavnija. Dopunama odredbi omogućava se da u alat za usporedbu cijena plina svi
opskrbljivači plinom unose podatke o krajnjim cijenama plina i uvjetima opskrbe plinom, i to u
standardiziranom formatu, a krajnji kupci imaju pristup i uvid u unesene standardizirane ponude,
dok će HERA unesene podatke provjeravati i verificirati.
Alat za usporedbu cijene trebao bi biti od ključne važnosti za krajnje kupce kako bi na jednom
mjestu mogli usporediti verificirane ponude svih opskrbljivača plinom čime bi im se olakšalo
donošenje odluke o izboru opskrbljivača plinom. Alat će osim krajnjim kupcima, donijeti
pozitivan učinak i opskrbljivačima plinom koji će kroz unos svojih ponuda u aplikaciju na
transparentan i svima jednako dostupan način moći na jednostavan i besplatan način prezentirati
krajnjim kupcima svoju ponudu opskrbe plinom. Također, krajnji kupac će na takav način imati i
olakšan pristup kontaktima opskrbljivača plinom, radi daljnjeg ugovaranja i eventualnih pregovora
kod ugovaranja usluge opskrbe plinom.
Osim navedenih izmjena i dopuna Općih uvjeta, u odnosu na važeće Opće uvjete opskrbe plinom,
dopunjuju se i mijenjaju i sljedeće odredbe:
- odredbe članka 3. i članka 23. važećih Općih uvjeta, pri čemu je dosadašnji korišteni izraz
"jedinični trošak opskrbe plinom" zamijenjen s izrazom "jedinični trošak za isporučeni plin"
kako bi bilo jasnije da navedeni jedinični trošak obuhvaća sve komponente krajnje cijene plina,
- odredbe članka 23. važećih Općih uvjeta, na način da, u slučaju opskrbe u obvezi javne usluge,
račun za isporučeni plin mora sadržavati krajnju cijenu opskrbe plinom koju primjenjuje
opskrbljivač u obvezi javne usluge, iskazanu po tarifnim stavkama, kao i jedinični trošak
distribucije plina, tj. iznose tarifnih stavki za distribuciju plina. Navedena izmjena predstavlja
pojednostavljenje u obveznom sadržaju računa za plin, a stupa na snagu 1. svibnja 2020.
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