
Naziv prijedloga propisa ili akta Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija

Brod-plin d.o.o.

Trg pobjede 5, Slavonski Brod

Cea 17.000 krajnjih kupaca

f Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti

Datum izrade: 30.7.2021.
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Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog izmjena i dopuna
Općih uvjeta opskrbe plinom

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

OBRAZAC 
SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 
javnosti

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti

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

Primljeno
Klasifikacijska oznaka
310-30/21-01/1
Urudžbeni broj
371-21-21

Pril.
’ 0

Hrvatska energetska regulatorna agencija  
03.08.2021 

Org. jed. 
04-03 

Vrij. 
0,00

Anonimna objava

/potpis ovlaštene osobe)

Napomene:

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.
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

^Brod-plin d.o.o

TRG POBJEDE 5, SLAV. BROD
a

P/151896



Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta
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Slijedom gore navedenog predviđamo jako veliki broj opravdanih prigovora.
Ukoliko se ostane kod ovog Prijedloga izmjena i dopuna rok za primjenu je prekratak te predlažemo da se isti prolongira.

U čl. 27. kad se propisuje daje podatak koji se vodi u ROMM-u stanje plinomjera na zadnji dan mjesečnog, tromjesečnog 
ili šestomjesečnog razdoblja očitanja koje primjenjuje operator distribucijskog sustava i organizator zatvorenog 
distribucijskog sustava u skladu s odredbama Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, i podatak da lije stanje 
očitano ili procijenjeno (m3), u tom slučaju pored podatka očitano ili procijenjeno treba biti i treća mogućnost upisa 
očitano ali preračunato ukoliko nije očitano na zadnji dan.

Što u slučaju potrebe korekcije računa temeljem važećeg čl.25. „Izvanredni obračun, kontrolni obračun te ispravak 
računa" na koji kupac ima pravo?

Potrebno razmotriti slučaj promjene na strani krajnjeg kupca, odnosno dostavljanje podataka u ROMM na temelju 
stvarnog očitanja s datumom promjene s obzirom da je to stanje temelj razgraničenja ugovornih odnosa.

Načelne primjedbe odnose se na posljedične izmjene vezane na prijedlog izmjena MPPDS-a u čl. 68. sukladno kojemu 
bi za obračunsko mjerno mjesto iz stavka 4. istog članka koje nije očitano na zadnji dan u mjesecu, operator 
distribucijskog sustava bio dužan prije dostave podataka operatoru tržišta plina očitano stanje preračunati na zadnji dan 
u mjesecu razmjerno broju dana odstupanja.
Uz važeću Metodologiju raspodjele količina plina i još uvođenjem dodatnog preračunavanja samog očitanja stvorit će 
se pomutnja kod samih operatora distributivnih sustava. Uz dodatne troškove ERP sustava i upitnost prilagodbe softvera, 
nema propisane forme preračunavanja, pa će doći do različitih načina preračunavanja kod različitih distributera.
Ovakav način obračuna rezultirat će iznimno velikim brojem prigovora krajnjih kupaca (reklamacija), kao i ispravaka 
računa za opskrbljivače budući da već sada imamo spomenutu problematiku, jer se krajnji kupci redovno žale na račun 
(odnosno očitanje) i nekoliko mjeseci nakon izdavanja računa. Za očekivati je i veliki broj reklamacija kod potrošača 
koji su dostavili stanje plinomjera (pogotovo putem fotografije, Stoje kod nas postala forma za prijavu „samoočitanja", 
odnosno podataka zaprimljenim od krajnjeg kupca).

Trenutno važeći čl. 15. stavak 3. Općih uvjeta ostaje nejasan s obzirom na predložene izmjene. Navedena odredba 
propisuje: „Ako krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge nije raskinuo ugovor o opskrbi plinom 
u obvezi javne usluge sukladno uvjetima iz stavka 1. ovoga članka i/ili nije omogućio očitanje brojila, zbog čega 
opskrbljivač plinom ne može ispostaviti račun, dužan je platiti isporučeni plin do prvog idućeg utvrđenog stanja 
plinomjera.". Što bi se u ovom slučaju smatralo „iduće utvrđeno stanje plinomjera", ako se ne može očitati na zadnji 
dan u mjesecu?

Ukoliko ODS dostavlja podatak o stanju plinomjera preračunato na zadnji dan obračunskog razdoblja ili procjenu 
ukoliko nema podatak o stanju plinomjera, a podatke o očitanju zaprimljene od strane krajnjeg kupca također mora 
preračunati na zadnji dan mjeseca ukoliko isto nije očitano upravo na zadnji dan onda nema obračuna sukladno čl. 16. 
već bi se većinom obračun svodio na mjesečne novčane obveze na temelju procjene potrošnje. Smatramo potrebnim 
jasnije definirati isto u čl. 16.
S tim u vezi potrebno urediti čl.23. stavak 6. vezano za informaciju na računu da krajnji kupac ima pravo u slučaju 
razlike obračunatog i stvarnog stanja plinomjera od 5% ili više podnijeti prigovor, jer je za očekivati velik broj takvih 
prigovora, s obzirom da bi se obračun po novim izmjenama većim dijelom radio na temelju preračunavanja.



Članak 1.

Članak 2.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 7.

Članak 8.

Članak 9.
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Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno 
podlogama


