
PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja

OBRAZLOŽENJE

Korištene kratice:

MPPDS - Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

OUOP - Opći uvjeti opskrbe plinom

HERA  - Hrvatska energetska regulatorna agencija

HROTE - Hrvatski operator tržišta energije

ES       - energetski subjekt

ROMM - Registar obračunskih mjernih mjesta

OMM   - obračunsko mjerno mjesto

ODS    - operator distribucijskog sustava

OPS    - opskrbljivač plinom

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA

Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom

(javno savjetovanje provedeno od 11. ožujka do 22. ožujka 2020. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI

NAPOMENA: Uz niže navedene prijedloge i primjedbe u javnom savjetovanju su zaprimljeni i komentari, prijedlozi i primjedbe na dio teksta Općih uvjeta opskrbe plinom koji nije

bio predmet prijedloga Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. HERA je sa pozornošću popratila sve pristigle komentare, prijedloge i primjedbe tijekom javnog

savjetovanja te će ih i dalje kontinuirano pratiti i dodatno razmotriti. Nadalje, HERA će nastojati da svi svrsishodni prijedlozi u smjeru unaprijeđenja Općih uvjeta opskrbe plinom

budu obuhvaćeni budućim prethodnim i javnim savjetovanjima koja se planiraju provesti. 

Načelne 

primjedbe

Jedan ES smatra da:

- jedinični trošak opskrbe za isporučeni plinom, ne bi smio biti obvezni podatak za 

prikaz na obračunu obzirom da izračun podatka predstavlja veliko opterećenje za 

sustav obračuna (usporavanje obrada obračuna) koji smatramo potpuno 

nepotrebnim jer podatak neće jasno prikazivati usporedivi podatak s cijenom drugih 

opskrbljivača energijm;

Jedan ES smatra da:

- bi bilo potrebno definirati način ažuriranja novog opskrbljivača u registru 

obračunskih mjernih mjesta na obračunskom mjernom mjestu koje je bilo u statusu 

neaktivno zbog isteka ( nepostojanja) ugovora o opskrbi, nakon što ODS dobije 

obavijest o sklapanju novog ugovora;

- u Tablici 2. osim po broju pogrešaka (podataka na obračunskom mjernom mjestu za 

koje se traži unos ili korekcija) treba ocjenjivati i po pravodobnosti unosa podataka 

koji mogu biti točni ali nepravodobno unijeti, npr. datum isteka ugovora o opskrbi.

Jedan ES smatra da:

-  s obzirom da je za automatska  razmjena podataka predviđeno da predložena 

odredba stupi na snagu 1.5.2020. godine, kako rok od mjesec dana nije primjeren niti 

za analizu postojećeg stanja, a još manje za prilagodbu informatičkih sustava koji 

ovise i o trećim osobama;

- uvođenje svojevrsne penalizacije kroz sustav garantiranih standarda neće doprinjeti 

kvaliteti opskrbe. Kvaliteta opskrbe može se jedino postići kod unosa, a to su 

poslovni sustavi operatora i opskrbljivača koji su različiti i imaju svoja ograničenja. 

Pojedini operatori/opskrbljivači potvrđuju kako se pravovremenost ažuriranja 

podataka u ROMM-u može postići i postojećim modelom stoga je neefikasno uvoditi 

dodatne troškove i penale;

- je prijedlog regulatora u svezi alata za usporedbu cijene plina u potpunosti je 

suprotan njegovoj osnovnoj zadaći, a to je osiguravanje otvorenog tržišta. I kupac i 

opskrbljivač su ravnopravne strane otvorenog tržišta koje jednako nose odgovornost i 

rizike te samostalno ugovaraju cijenu plina, a ukoliko se radi o javnoj usluzi tada je 

protokol postupanja već strogo definiran podzakonskim i zakonskim propisima. 

Slijedom čega predmetnu inicijativu koja sadrži uvođenje stanardizirane forme 

ponude te dodatne provjere i verifikacije podataka smatramo ograničavanjem tržišnih 

sloboda i funkcioniranja otvorenog tržišta plina, a kojem se teži u svim kategorijama 

krajnjih kupaca

Nije prihvaćeno

Smatramo kako jedinični trošak za isporučeni plin predstavlja element 

sadržaja računa koji krajnjem kupcu omogućava usporedbu jediničnog 

troška s drugim ponudama na tržištu i olakšava donošenje odluke o 

eventualnom izboru opskrbljivača plinom, a sve u smislu zaštite i u interesu 

krajnjih kupaca. Tome će također doprinijeti i planirana uspostava alata za 

usporedbu cijene plina koji će opskrbljivačima plinom omogućiti unos 

podataka o krajnjim cijenama plina i uvjetima opskrbe plinom, i to u 

standardiziranom obliku. Stoga, smatramo kako iskazivanje jediničnog 

troška ne stvara određeno informatičko opterećenje s obzirom na 

jednostavnost samog izračuna, a i s obzirom da je iskazivanje tog podatka 

već bila i dosadašnja obveza opskrbljivača plinom propisana važećim Općim 

uvjetima. 

Obrazloženje

Promjene na strani krajnjeg kupca propisane su člancima 10 i 11. OUOP dok 

je prestanak ugovora o opskrbi plinom propisan člancima 12. i 13. OUOP. 

Nadalje, čl. 27. stavkom 5. propisana je obveza operatoru plinskog sustava 

ažuriranja podataka u ROMM-u u slučaju priključenja novog OMM-a, u 

slučaju promjene vlasništva i u slučaju pravnog sljedništva.

Prihvaćeno

Pravilima za nadomještanje i korekciju podataka definirat će se način 

nadomještanja i korekcije kao i obuhvat podataka na koji će se primjenjivati 

pravila. Također će biti propisana procedura informiranja obveznika 

ažuriranja, te rokovi u kojima će biti potrebno otkloniti pogrešku.

Prihvaćeno

Stupanje na snagu odredbi koje iziskuju dodatne radnje za usklađivanjem 

informacijskog sustava radi automatske razmjene podataka odgađa se do 1. 

srpnja 2020.

Obrazloženje

Kao što je pojašnjeno u popratnom dokumentu uz donošenje Izmjena i 

dopuna OUOP, poticajna mjera uvodi se za ODS-e, OZDS-e i OPS-e 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.

Nije  prihvaćeno

Uzimajući u obzir smjernice Vijeća europskih energetskih regulatora (Council 

of European Energy Regulators - CEER), kao i preporuke i mjere Paketa 

čiste energije za sve Europljane (Clean Energy Package - CEP) od strane 

Europske komisije te vođeni međunarodnim primjerima dobre prakse iz 

zemalja članica EU, alat za usporedbu cijena plina bi svim opskrbljivačima 

plinom trebao omogućiti unos podataka o ponudama, a krajnjim kupcima 

pristup i uvid u unesene standardizirane ponude. Kroz standardizirane 

ponude (primjerice prikaz cijena prema pojedinim TM-ovima) se krajnjim 

kupcima na transparentan način omogućava lakša i jednostavnija usporedba 

svih ponuda koje su dostupne u alatu. Alat će osim krajnjim kupcima, donijeti 

pozitivan učinak i opskrbljivačima plinom koji će kroz unos svojih ponuda u 

aplikaciju na transparentan i dostupniji način nastojati privući krajnje kupce 

da koriste njihove usluge 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.

S obzirom da smjernice nalažu da alat treba biti transparentan, jasan i 

precizan te dostupan i prilagođen krajnjim kupcima i za cilj imati poticanje 

učinkovitog tržišnog natjecanja, obveza HERA-e je osigurati da alat djeluje u 

smjeru zaštite kupaca. Upravo kroz verifikaciju ponuda od strane HERA-e 

pruža se veća razina povjerenja kupaca u unesene podatke i u 

vjerodostojnost ponuda koje su iskazane u alatu. 
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PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja

OBRAZLOŽENJE

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA

Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom

(javno savjetovanje provedeno od 11. ožujka do 22. ožujka 2020. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI

NAPOMENA: Uz niže navedene prijedloge i primjedbe u javnom savjetovanju su zaprimljeni i komentari, prijedlozi i primjedbe na dio teksta Općih uvjeta opskrbe plinom koji nije

bio predmet prijedloga Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. HERA je sa pozornošću popratila sve pristigle komentare, prijedloge i primjedbe tijekom javnog

savjetovanja te će ih i dalje kontinuirano pratiti i dodatno razmotriti. Nadalje, HERA će nastojati da svi svrsishodni prijedlozi u smjeru unaprijeđenja Općih uvjeta opskrbe plinom

budu obuhvaćeni budućim prethodnim i javnim savjetovanjima koja se planiraju provesti. 

Članak 1.

Članak 4. 

Članak 5.

Članak 6.

članak 7. 

Jedan ES predlaže odgodu uvrštenja  t. 23. budući nisu nedvosmisleno definirana 

zaduženja svih energetskih subjekata koji ažuriraju podatke u registru u čl.27 st.2  te 

bi se zasebnim člankom trebala definirati  zaduženja svakog pojedinog energetskog 

subjekta jer trenutno može i hoće doći do nesporazuma i pogrešaka po ovom pitanju.

Nije prihvaćeno

Obrazloženo u Članku 3.

Članak 8.

Članak 9.

Načelne 

primjedbe

Dva ES smatraju da ove izmjene Općih uvjeta opskrbe plinom od operatera i drugih 

sudionika zahtijevaju dodatne radnje za usklađivanje, a s obzirom da su trenutno  u 

Hrvatskoj na snazi razne restrikcijske mjere zbog prevencije zaraze virusom COVID-

19 koje utječu na normalno funkcioniranje sudionika na tržištu i povezanih društava 

koji pružaju potporu prilikom izvršavanja dužnosti, predlažu da se sve veće izmjene 

propisa odgode zbog otežanog funkcioniranja svih obveznika i sudionika.

Prihvaćeno

Stupanje na snagu odredbi koje iziskuju dodatne radnje za usklađivanjem 

informacijskog sustava radi automatske razmjene podataka odgodit će se do 

1. srpnja 2020.

Članak 3.

Dva ES predlažu da:

-  prije propisivanja obveze opskrbljivaču i ostalim sudionicima na tržištu plina izrade 

sustava automatske razmjene podataka, usuglasi konačan pregled potrebnih 

podataka, jer svaka dodatna izmjena potrebnih podataka iziskuje dodatne troškove 

izmjene informacijskog sustava opskrbljivača;

- dio problema sa netočnošću podataka riješi u samom informacijskom sustavu od 

HROTE-a automatskim raspoređivanjem podataka, poput primjerice određivanja 

VBS-a automatski na osnovu statusa opskrbe kao javne usluge, uz obavijest 

opskrbljivaču da ima grešku na spornom OMM-u.

Prihvaćeno

Pravilima za nadomještanje i korekciju podataka definirat će se način 

nadomještanja i korekcije kao i obuhvat podataka na koji će se primjenjivati 

pravila. Također će biti propisana procedura informiranja obveznika 

ažuriranja, te rokovi u kojima će biti potrebno otkloniti pogrešku.

Članak 4. 

Jedan ES smatra da bi izmjene čl. 40. mogle biti pogubna za male opskrbljivače koji 

opskrbljuju godišnje manje količine plina i moraju zbog pokrivanja troškova 

poslovanja staviti  usporedno veće jedinične troškove opskrbe plinom, a posljedica 

toga će biti potencijalno gubljenje klijenata, ugovorne kazne prema dobavljaču plina 

koji će uzrokovati propadanja manjih opskrbljivača

Nije prihvaćeno

Obrazloženo u načelnim primjedbama pristiglim u roku javnog savjetovanja.

Članak 6.

Dva ES predlažu da se stavak 4. nadopuni da u slučaju detekcije pogreške HROTE 

obavijesti opskrbljivača o pogrešci uz rok za ispravljanje pogreške jedan radni dan 

bez obračuna naknade.

Prihvaćeno

Obrazloženo u članku 3.

Članak 9.
Dva ES predlažu odgađanje roka za primjenu  automatske razmjene podataka na 

barem 01. srpnja 2020.

Prihvaćeno

Obrazloženo u načelnim primjedbama.

Članak 2. 

Jedan ES smatra da se, kao i u slučaju jediničnog troška opskrbe (opisano u 

načelnim primjedbama), distribucija sastoji od Ts1 i Ts2. Zbog Ts2 bi ljeti jedinični 

trošak bio besmisleno velik. Također, kupcima ništa ne znače stavke u cijeni, nego 

ukupno. Zadnjih godina je GPZ-O pokušala komunicirat kupcima koliko je zapravo 

marža, ali rijetko kupci uopće razlikuju distributera i opskrbljivača. Osim toga, isto kao 

i kod jediničnog troška opskrbe navedeno predstavlja opterećenje na obrade 

obračuna. 

Također, sama prilagodba obračuna bi predstavljala trošak za opskrbljivača.

  

Obrazloženje

Jedinični trošak distribucije plina, kao što je propisano Metodologijom 

utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i 

zajamčenu opskrbu (NN 34/18 i 14/20), sastoji se od iznosa tarifne stavke za 

distribuiranu količinu plina – Ts1dis (kn/kWh) i iznosa fiksne mjesečne 

naknade – Ts2dis (kn) koji su za svaki tarifni model utvrđeni odlukom o 

iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina. 

Stoga ova odredba ne podrazumijeva izračunavanje jediničnog troška 

distribucije plina na način kako se izračunava jedinični trošak za isporučeni 

plin, već transparentno iskazivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina 

na računu za isporučeni plin krajnjem kupcu koji koristi javnu uslugu.

Članak 3.

Jedan ES predlaže da se doda i podatak o nazivu, OIB-u i EIC oznaci korisnika 

transportnog sustava, odnosno opskrbljivača ili trgovca plinom koji opskrbljuje 

opskrbljivača plinom krajnjeg kupca.

Jedan ES predlaže da je potrebno u: 

- čl.27. st.7.  jasnije razdvojiti i prefomulirati članak kako bi se nedvosmisleno navele 

obveze (po ROMM registru) opskrbljivača plinom i operatora distribucijskog sustava, 

a bez upućivanja na članak 2 (st. 18-21 za opskrbljivača). 

Jedan ES predlaže da se čl. 27 st. 8. promijenit, te da glasi "Podatke o oznaci 

tarifnog modela obračunskog mjernog mjesta te o godišnjoj potrošnji plina krajnjeg 

kupca na obračunskom mjernom mjestu, iskazanoj ukupno za cijelu prethodnu 

kalendarsku godinu i po mjesecima, potrebno je ažurirati svake godine do 1. veljače.“

Prihvaćeno

Obzirom da je izmjenama i dopunama MPTS omogućeno da na izlazu iz 

transportnog sustava koji je ulaz u distribucijski sustav kapacitet 

transportnog sustava zakupi opskrbljivač ili trgovac plinom koji opskrbljuje 

opskrbljivača plinom krajnjeg kupca, u članku 27. stavku 2. OUOP propisan 

je novi podatak koji se vodi u ROMM-u, a isti je potreban za primjenu nove 

metodologije raspodjele energije plina.

Obrazloženje

Navedenim načinom jasno su propisane obveze opskrbljivača, dok je 

istovremeno izbjegnuto nepotrebno ponavljanje podstavaka koji su navedeni 

u stavku 2.

Prihvaćeno

Rok je usklađen sa člankom 59. stavkom 12. MPPDS. Također, za potrebe 

nove metodologije za raspodjelu energije plina potrebno je da podatak o 

tarifnom modelu bude isti od početka mjeseca.

PRIMJEDBE ZAPRIMLJENE VAN ROKA ZA JAVNO SAVJETOVANJE
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PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja

OBRAZLOŽENJE

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA

Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom

(javno savjetovanje provedeno od 11. ožujka do 22. ožujka 2020. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI

NAPOMENA: Uz niže navedene prijedloge i primjedbe u javnom savjetovanju su zaprimljeni i komentari, prijedlozi i primjedbe na dio teksta Općih uvjeta opskrbe plinom koji nije

bio predmet prijedloga Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. HERA je sa pozornošću popratila sve pristigle komentare, prijedloge i primjedbe tijekom javnog

savjetovanja te će ih i dalje kontinuirano pratiti i dodatno razmotriti. Nadalje, HERA će nastojati da svi svrsishodni prijedlozi u smjeru unaprijeđenja Općih uvjeta opskrbe plinom

budu obuhvaćeni budućim prethodnim i javnim savjetovanjima koja se planiraju provesti. 

Načelne 

primjedbe

Jedan ES smatra da:

- opskrbljivači ne bi trebali biti obvezani davati individualne savjete o mogućnostima 

podmirenja računa te postizanju optimalne potrošnje plina, sukladno čl. 22. st 1., 

odnosno da im je kao opskrbljivaču važno zadovoljstvo i informiranje krajnjih kupaca, 

ali nametanje individualnog savjetovanja kroz regulativu smatraju pretjeranim;

- čl.27. st.10. pojasniti i razdvojiti pojam NEAKTIVAN OMM u smislu da za taj OMM 

nije moguće provesti postupak promjene opskrbljivača na ROMM platformi ni sklopiti 

ugovor o opskrbi plinom s novim opskrbljivačem, sve do rješavanja statusa kod 

starog opskrbljivača i podmirenja dugovanja. Za neaktivne OMM-ove gdje je krajnjem 

kupcu na vlastiti zahtjev (uz suglasnost opskrbljivača) raskinut ugovor i demontirano 

brojilo (izvršena obustava isporuke plina), to ne vrijedi, već on može OMM aktivirati 

sklapanjem ugovora sa opskrbljivačem po izboru.

-  bi u čl. 36. u slučaju raskinutog ugovora sa starim opskrbljivačem, novom 

opskrbljivaču koji je ujedno i opskrbljivač u obvezi javne usluge / zajamčeni 

opskrbljivač moralo bi biti omogućeno i regulativom definirano pokretanje postupka 

promjene opskrbljivača bez potpisanog OBR1DS obrasca.

-  se ne bi smjela puštati promjena opskrbljivača toliko unaprijed kako se to sada radi. 

Ako postoji rok trajanja za OBR1 obrazac koji je 45 dana, zašto ne postoji rok koliko 

unaprijed se može pokrenuti postupak prijelaza. Već sada imamo 19 odobrenih 

promjena opskrbljivača sa 01.10.2020. godine, a dug kupca je provjeravan još u 

siječnju ili veljači. Dolazi do velikog problema ako kupac počne gomilati dugove, a 

promjena mu je već odobrena te  će slobodno otići sa 01.10.2020. Trebao bi postojati 

neki rok jer postoji pravna nesigurnost i financijski rizik postojećeg opskrbljivača te  bi 

navedeno trebalo sagledati u svijetlu neučinkovitosti pravosudnog sustava u 

predmetima male vrijednosti

- u slučaju da je zadnji opskrbljivač izvršio raskid ugovora i temeljem toga tražio hitnu 

obustavu isporuke plina, taj omm ne bi smio biti predmet promjene opskrbljivača jer 

postoji važeći zahtjev za obustavu isporuke koji nije izvršen.

Jedan ES smatra da status ugroženog kupca nije dovoljno definiran.

Jedan ES predlaže se u registru navede i naziv kupca i adresa mjernog mjesta.

Jedan ES predlaže u obrascu bude navedena rubrika u kojoj kupac izjavljuje da je 

vlasnik prostora. 

Jedan ES smatra da bi na neki način  trebalo sankcionirati i krajnje kupce koji u 

postupku promjene opskrbljivača ( a i općenito mimo postupka promjene 

opskrbljivača ) moraju očitati i upisati stanje plinomjera, a to čine namjerno ili ne 

namjerno potpuno pogrešno ( npr. unosom „0“) te nakon takvog upisa stanja 

postupak promjene prolazi u nekim slučajevima bez zahtjeva za očitanjem i završava 

se postupak promjene opskrbljivača službeno na platformi s pogrešnim 

razgraničenjem potrošnje

Jedan ES smatra da:

- unos i ažuriranje promjena u ROMM nastaju ažuriranjem podataka od strane ODS-a 

i OPS-a, što dodatno komplicira cijeli postupak jer OIB i pravo korištenja opskrbe u 

javnoj usluzi (POJU) ažurira ODS, ali nakon što od OPS-a zaprimi informaciju o 

promijeni. Budući da status korištenja javne usluge opskrbe plinom (KOJU) u 

ROMMu mijenja opskrbljivač dolazi do generiranja neispravnih podataka kad je u 

pitanju dozvoljena kombinacija POJU, KOJU i VBS. Stoga molimo da promjena 

podataka OIB, POJU, KOJU i VBS bude na strani ili opskrbljivača ili ODS, a ne da 

postoji dvojna odgovornost. Postojeći način rada znači usporavanje promjena i 

nepotrebno generiranje grešaka u ROMMu.

- je potrebna izmjena čl. 27. st. 5 podstavak 2. u kojem se navodi da se promjena 

vlasništava ili ugovora o opskrbi radi od strane ODSa na osnovu odgovarajuće 

isprave o promijeni vlasništva ili promijeni ugovora. Opskrbljivač je taj koji je u 

posjedu dokumentacije i kojem se krajnji kupac javlja za sklapanje ugovora ili raskid 

ugovora o opskrbi. Traženje da ODS radi promjenu na osnovu isprave znači 

nepotrebno gomilanje birokratskih poslova i usporavanje postupka promjene 

podataka o krajnjem kupcu na OMMu. Propisani način predstavlja veliki problem kod 

opskrbljivača i ODS koji imaju više od 100.000 krajnjih kupaca.

Obrazloženje

Odredba je u skladu sa komentarima i primjedbama Pučke pravobraniteljice 

danim na prethodnim javnim savjetovanjima te u kontekstu preporuke iz 

Izviješća Pučke pravobraniteljice, kojom je preporučeno da se Općim 

uvjetima opskrbe plinom, kao mjeru zaštite krajnjih kupaca, propiše obveza 

opskrbljivača plinom da kod prvih poteškoća u podmirenju računa izravno 

pristupi kupcu te mu na jasan i jednostavan način pruži individualizirani 

savjet i pomoć za podmirenje računa te postizanje optimalne potrošnje plina.

Obrazloženje

Statusi obračunskog mjernog mjesta komunicirani su sa zainteresiranom 

javnošću tijekom javnog savjetovanja pri izmjeni i dopuni OUOP u 2019. Isto 

tako Promjene na strani krajnjeg kupca propisane su člancima 10 i 11. 

OUOP, dok je prestanak ugovora o opskrbi plinom propisan člancima 12. i 

13. OUOP. Nadalje, čl. 27. stavkom 5. propisana je operatoru plinskog 

sustava obveza ažuriranja podataka u ROMM-u u slučaju priključenja novog 

OMM-a, u slučaju promjene vlasništva i u slučaju pravnog sljedništva.

Obrazloženje

Raskid ugovora o opskrbi plinom sa starim opskrbljivačem plina (tržišni 

ugovor) ne znači da se krajnji kupac želi vratiti opskrbljivaču u obvezi javne 

usluge. Krajnji kupac ima samostalno pravo birati opskrbljivača plinom.

Obrazloženje

Nepodmirivanje obveza za isporučeni plin, obustava isporuke plina i 

nastavak isporuke plina propisan je člankom 22. OUOP. Isto tako, Člankom 

22. stavkom 3. propisano je da ukoliko niti nakon isteka roka iz obavijesti o 

obustavi isporuke plina iz stavka 2. ovoga članka krajnji kupac ne podmiri 

dospjele novčane obveze za isporučeni plin, opskrbljivač ima pravo od 

operatora plinskog sustava na čiji sustav je priključen krajnji kupac zatražiti 

obustavu isporuke plina. Također, člankom 36. stavkom 5. propisano je da 

postojeći opskrbljivač, po zaprimanju obavijesti o završetku postupka 

promjene opskrbljivača iz koraka K6, u roku od 30 radnih dana od dana 

početka isporuke plina od strane novog opskrbljivača obavlja konačni 

obračun opskrbe plinom za krajnjeg kupca, raskida ili usklađuje ugovor o 

opskrbi, te poništava ili usklađuje ranije dostavljene mjesečne novčane 

obveze.

Obrazloženje

Također definicija ugroženog kupca proizlazi iz Zakona o tržištu plina, dok 

prava proizlaze iz posebnih propisa kojima se propisuje socijalna skrb. 

Obrazloženje

Navedeni prijedlog zahtjeva transparentno predlaganje koje je potrebno 

argumentirano obrazložiti putem javnog savjetovanja, kako bi svi sudionici 

mogli iznijeti svoje mišljenje.

Obrazloženje

Člankom 7. stavkom 2. i člankom 8. stavkom 2. propisano je da ako krajnji 

kupac nije ujedno i vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline za koju 

se sklapa ugovor o opskrbi plinom, odnosno ugovor o opskrbi plinom u 

obvezi javne usluge, ugovor može sklopiti isključivo uz suglasnost vlasnika 

građevine ili samostalne uporabne cjeline.

Nadalje člankom 36. stavkom 1. propisano je da promjenu opskrbljivača 

plinom, u slučaju krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav, 

transportni sustav ili zatvoreni distribucijski sustav, započinje krajnji kupac 

podnošenjem zahtjeva za promjenu opskrbljivača.

Obrazloženje

U skladu s člankom 36. OUOP , postupak promjene opskrbljivača u 

informacijskom sustavu operatora tržišta plina pokreće i u njega podatke 

upisuje NOPS, te bi isti trebao inzistirati na podatku o očitanju prilikom 

komunikacije sa krajnjim kupcem. Također,  člankom 36. propisano je da  

postojeći opskrbljivač, po zaprimanju obavijesti o početku postupka 

promjene opskrbljivača, najkasnije do četvrtog radnog dana promjene 

opskrbljivača d4, u informacijskom sustavu operatora tržišta plina potvrđuje 

ili odbija stanje plinomjera očitano od krajnjeg kupca.

Obrazloženje

Pravo na korištenje javne usluge (POJU) direktno je povezano sa uvjetima 

priključenja građevine (namjena potrošnje plina) te taj podatak u ROMM 

upisuje ODS kod upisivanja novog  OMM-a.

Status da krajnji kupac (OMM) koristi javnu uslugu (KOJU) početno u ROMM 

upisuje ODS, dok se ažuriranje i promjena tog podatka provodi kod 

promjene opskrbljivača plinom. Pripadnost bilančnoj skupini početno kod 

novog OMM-a  u ROMM upisuje ODS dok je ažuriranje podatka u 

nadležnosti OPS-a. Nadalje, kako je obrazloženo ne vidi se preklapanje 

obveza upisa i ažuriranja podataka, dok prijedlog promjene nadležnosti 

upisa i ažuriranja  podataka u ROMM-u zahtjeva transparentno predlaganje 

koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog savjetovanja, kako 

bi svi sudionici mogli iznijeti svoje mišljenje.

Obrazloženje

U slučaju promjene vlasništva (propisano člankom 10.  OUOP) ne radi se o 

promjeni opskrbljivača plinom iz čega proizlazi da u ROMM podatke može 

upisivati jedino ODS kao i u slučaju novog OMM-a (propisano čl. 27. 

stavkom 5.), dok prijedlog promjene nadležnosti upisa i ažuriranja  podataka 

u ROMM-u zahtjeva transparentno predlaganje koje je potrebno 

argumentirano obrazložiti putem javnog savjetovanja, kako bi svi sudionici 

mogli iznijeti svoje mišljenje.

OSTALE PRIMJEDBE KOJE NISU BILE PREDMET JAVNOG SAVJETOVANJA

NAPOMENA: U javnom savjetovanju su zaprimljeni i niže navedeni komentari, prijedlozi i primjedbe na dio teksta Općih uvjeta opskrbe plinom koji nije bio predmet prijedloga 

Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. HERA je sa pozornošću popratila sve pristigle komentare, prijedloge  i primjedbe tijekom javnog savjetovanja te će ih i dalje 

kontinuirano pratiti i dodatno razmotriti. Nadalje, HERA će nastojati  da svi svrsishodni prijedlozi u smjeru unaprijeđenja Općih uvjeta opskrbe plinom budu obuhvaćeni budućim 

prethodnim i javnim savjetovanjima koja se planiraju provesti.
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PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga 

NIJE PRIHVAĆENO - obrazloženje razloga neprihvaćanja

OBRAZLOŽENJE

REZULTATI JAVNOG SAVJETOVANJA

Prijedlog izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom

(javno savjetovanje provedeno od 11. ožujka do 22. ožujka 2020. godine)

SAŽETAK PRIMJEDBI

NAPOMENA: Uz niže navedene prijedloge i primjedbe u javnom savjetovanju su zaprimljeni i komentari, prijedlozi i primjedbe na dio teksta Općih uvjeta opskrbe plinom koji nije

bio predmet prijedloga Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom. HERA je sa pozornošću popratila sve pristigle komentare, prijedloge i primjedbe tijekom javnog

savjetovanja te će ih i dalje kontinuirano pratiti i dodatno razmotriti. Nadalje, HERA će nastojati da svi svrsishodni prijedlozi u smjeru unaprijeđenja Općih uvjeta opskrbe plinom

budu obuhvaćeni budućim prethodnim i javnim savjetovanjima koja se planiraju provesti. 

Načelne 

primjedbe

Jedan ES smatra da:

- opskrbljivači ne bi trebali biti obvezani davati individualne savjete o mogućnostima 

podmirenja računa te postizanju optimalne potrošnje plina, sukladno čl. 22. st 1., 

odnosno da im je kao opskrbljivaču važno zadovoljstvo i informiranje krajnjih kupaca, 

ali nametanje individualnog savjetovanja kroz regulativu smatraju pretjeranim;

- čl.27. st.10. pojasniti i razdvojiti pojam NEAKTIVAN OMM u smislu da za taj OMM 

nije moguće provesti postupak promjene opskrbljivača na ROMM platformi ni sklopiti 

ugovor o opskrbi plinom s novim opskrbljivačem, sve do rješavanja statusa kod 

starog opskrbljivača i podmirenja dugovanja. Za neaktivne OMM-ove gdje je krajnjem 

kupcu na vlastiti zahtjev (uz suglasnost opskrbljivača) raskinut ugovor i demontirano 

brojilo (izvršena obustava isporuke plina), to ne vrijedi, već on može OMM aktivirati 

sklapanjem ugovora sa opskrbljivačem po izboru.

-  bi u čl. 36. u slučaju raskinutog ugovora sa starim opskrbljivačem, novom 

opskrbljivaču koji je ujedno i opskrbljivač u obvezi javne usluge / zajamčeni 

opskrbljivač moralo bi biti omogućeno i regulativom definirano pokretanje postupka 

promjene opskrbljivača bez potpisanog OBR1DS obrasca.

-  se ne bi smjela puštati promjena opskrbljivača toliko unaprijed kako se to sada radi. 

Ako postoji rok trajanja za OBR1 obrazac koji je 45 dana, zašto ne postoji rok koliko 

unaprijed se može pokrenuti postupak prijelaza. Već sada imamo 19 odobrenih 

promjena opskrbljivača sa 01.10.2020. godine, a dug kupca je provjeravan još u 

siječnju ili veljači. Dolazi do velikog problema ako kupac počne gomilati dugove, a 

promjena mu je već odobrena te  će slobodno otići sa 01.10.2020. Trebao bi postojati 

neki rok jer postoji pravna nesigurnost i financijski rizik postojećeg opskrbljivača te  bi 

navedeno trebalo sagledati u svijetlu neučinkovitosti pravosudnog sustava u 

predmetima male vrijednosti

- u slučaju da je zadnji opskrbljivač izvršio raskid ugovora i temeljem toga tražio hitnu 

obustavu isporuke plina, taj omm ne bi smio biti predmet promjene opskrbljivača jer 

postoji važeći zahtjev za obustavu isporuke koji nije izvršen.

Jedan ES smatra da status ugroženog kupca nije dovoljno definiran.

Jedan ES predlaže se u registru navede i naziv kupca i adresa mjernog mjesta.

Jedan ES predlaže u obrascu bude navedena rubrika u kojoj kupac izjavljuje da je 

vlasnik prostora. 

Jedan ES smatra da bi na neki način  trebalo sankcionirati i krajnje kupce koji u 

postupku promjene opskrbljivača ( a i općenito mimo postupka promjene 

opskrbljivača ) moraju očitati i upisati stanje plinomjera, a to čine namjerno ili ne 

namjerno potpuno pogrešno ( npr. unosom „0“) te nakon takvog upisa stanja 

postupak promjene prolazi u nekim slučajevima bez zahtjeva za očitanjem i završava 

se postupak promjene opskrbljivača službeno na platformi s pogrešnim 

razgraničenjem potrošnje

Jedan ES smatra da:

- unos i ažuriranje promjena u ROMM nastaju ažuriranjem podataka od strane ODS-a 

i OPS-a, što dodatno komplicira cijeli postupak jer OIB i pravo korištenja opskrbe u 

javnoj usluzi (POJU) ažurira ODS, ali nakon što od OPS-a zaprimi informaciju o 

promijeni. Budući da status korištenja javne usluge opskrbe plinom (KOJU) u 

ROMMu mijenja opskrbljivač dolazi do generiranja neispravnih podataka kad je u 

pitanju dozvoljena kombinacija POJU, KOJU i VBS. Stoga molimo da promjena 

podataka OIB, POJU, KOJU i VBS bude na strani ili opskrbljivača ili ODS, a ne da 

postoji dvojna odgovornost. Postojeći način rada znači usporavanje promjena i 

nepotrebno generiranje grešaka u ROMMu.

- je potrebna izmjena čl. 27. st. 5 podstavak 2. u kojem se navodi da se promjena 

vlasništava ili ugovora o opskrbi radi od strane ODSa na osnovu odgovarajuće 

isprave o promijeni vlasništva ili promijeni ugovora. Opskrbljivač je taj koji je u 

posjedu dokumentacije i kojem se krajnji kupac javlja za sklapanje ugovora ili raskid 

ugovora o opskrbi. Traženje da ODS radi promjenu na osnovu isprave znači 

nepotrebno gomilanje birokratskih poslova i usporavanje postupka promjene 

podataka o krajnjem kupcu na OMMu. Propisani način predstavlja veliki problem kod 

opskrbljivača i ODS koji imaju više od 100.000 krajnjih kupaca.

Obrazloženje

Odredba je u skladu sa komentarima i primjedbama Pučke pravobraniteljice 

danim na prethodnim javnim savjetovanjima te u kontekstu preporuke iz 

Izviješća Pučke pravobraniteljice, kojom je preporučeno da se Općim 

uvjetima opskrbe plinom, kao mjeru zaštite krajnjih kupaca, propiše obveza 

opskrbljivača plinom da kod prvih poteškoća u podmirenju računa izravno 

pristupi kupcu te mu na jasan i jednostavan način pruži individualizirani 

savjet i pomoć za podmirenje računa te postizanje optimalne potrošnje plina.

Obrazloženje

Statusi obračunskog mjernog mjesta komunicirani su sa zainteresiranom 

javnošću tijekom javnog savjetovanja pri izmjeni i dopuni OUOP u 2019. Isto 

tako Promjene na strani krajnjeg kupca propisane su člancima 10 i 11. 

OUOP, dok je prestanak ugovora o opskrbi plinom propisan člancima 12. i 

13. OUOP. Nadalje, čl. 27. stavkom 5. propisana je operatoru plinskog 

sustava obveza ažuriranja podataka u ROMM-u u slučaju priključenja novog 

OMM-a, u slučaju promjene vlasništva i u slučaju pravnog sljedništva.

Obrazloženje

Raskid ugovora o opskrbi plinom sa starim opskrbljivačem plina (tržišni 

ugovor) ne znači da se krajnji kupac želi vratiti opskrbljivaču u obvezi javne 

usluge. Krajnji kupac ima samostalno pravo birati opskrbljivača plinom.

Obrazloženje

Nepodmirivanje obveza za isporučeni plin, obustava isporuke plina i 

nastavak isporuke plina propisan je člankom 22. OUOP. Isto tako, Člankom 

22. stavkom 3. propisano je da ukoliko niti nakon isteka roka iz obavijesti o 

obustavi isporuke plina iz stavka 2. ovoga članka krajnji kupac ne podmiri 

dospjele novčane obveze za isporučeni plin, opskrbljivač ima pravo od 

operatora plinskog sustava na čiji sustav je priključen krajnji kupac zatražiti 

obustavu isporuke plina. Također, člankom 36. stavkom 5. propisano je da 

postojeći opskrbljivač, po zaprimanju obavijesti o završetku postupka 

promjene opskrbljivača iz koraka K6, u roku od 30 radnih dana od dana 

početka isporuke plina od strane novog opskrbljivača obavlja konačni 

obračun opskrbe plinom za krajnjeg kupca, raskida ili usklađuje ugovor o 

opskrbi, te poništava ili usklađuje ranije dostavljene mjesečne novčane 

obveze.

Obrazloženje

Također definicija ugroženog kupca proizlazi iz Zakona o tržištu plina, dok 

prava proizlaze iz posebnih propisa kojima se propisuje socijalna skrb. 

Obrazloženje

Navedeni prijedlog zahtjeva transparentno predlaganje koje je potrebno 

argumentirano obrazložiti putem javnog savjetovanja, kako bi svi sudionici 

mogli iznijeti svoje mišljenje.

Obrazloženje

Člankom 7. stavkom 2. i člankom 8. stavkom 2. propisano je da ako krajnji 

kupac nije ujedno i vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline za koju 

se sklapa ugovor o opskrbi plinom, odnosno ugovor o opskrbi plinom u 

obvezi javne usluge, ugovor može sklopiti isključivo uz suglasnost vlasnika 

građevine ili samostalne uporabne cjeline.

Nadalje člankom 36. stavkom 1. propisano je da promjenu opskrbljivača 

plinom, u slučaju krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav, 

transportni sustav ili zatvoreni distribucijski sustav, započinje krajnji kupac 

podnošenjem zahtjeva za promjenu opskrbljivača.

Obrazloženje

U skladu s člankom 36. OUOP , postupak promjene opskrbljivača u 

informacijskom sustavu operatora tržišta plina pokreće i u njega podatke 

upisuje NOPS, te bi isti trebao inzistirati na podatku o očitanju prilikom 

komunikacije sa krajnjim kupcem. Također,  člankom 36. propisano je da  

postojeći opskrbljivač, po zaprimanju obavijesti o početku postupka 

promjene opskrbljivača, najkasnije do četvrtog radnog dana promjene 

opskrbljivača d4, u informacijskom sustavu operatora tržišta plina potvrđuje 

ili odbija stanje plinomjera očitano od krajnjeg kupca.

Obrazloženje

Pravo na korištenje javne usluge (POJU) direktno je povezano sa uvjetima 

priključenja građevine (namjena potrošnje plina) te taj podatak u ROMM 

upisuje ODS kod upisivanja novog  OMM-a.

Status da krajnji kupac (OMM) koristi javnu uslugu (KOJU) početno u ROMM 

upisuje ODS, dok se ažuriranje i promjena tog podatka provodi kod 

promjene opskrbljivača plinom. Pripadnost bilančnoj skupini početno kod 

novog OMM-a  u ROMM upisuje ODS dok je ažuriranje podatka u 

nadležnosti OPS-a. Nadalje, kako je obrazloženo ne vidi se preklapanje 

obveza upisa i ažuriranja podataka, dok prijedlog promjene nadležnosti 

upisa i ažuriranja  podataka u ROMM-u zahtjeva transparentno predlaganje 

koje je potrebno argumentirano obrazložiti putem javnog savjetovanja, kako 

bi svi sudionici mogli iznijeti svoje mišljenje.

Obrazloženje

U slučaju promjene vlasništva (propisano člankom 10.  OUOP) ne radi se o 

promjeni opskrbljivača plinom iz čega proizlazi da u ROMM podatke može 

upisivati jedino ODS kao i u slučaju novog OMM-a (propisano čl. 27. 

stavkom 5.), dok prijedlog promjene nadležnosti upisa i ažuriranja  podataka 

u ROMM-u zahtjeva transparentno predlaganje koje je potrebno 

argumentirano obrazložiti putem javnog savjetovanja, kako bi svi sudionici 

mogli iznijeti svoje mišljenje.
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