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PRILOG 1. 

POSTUPAK PROMJENE OPSKRBLJIVAČA PLINOM 

Postupak promjene opskrbljivača plinom 

 

Postupak promjene opskrbljivača plinom (nastavak) 

Zahtjev valjan i 

prihvatljiv

NOPS KK – postupanje, daje se

Odbijanje zahtjeva za promjenu 

opskrbljivača

-5 radnih dana od dana zaprimanja zahtjeva

NOPS IS – postupanje, traži se

(K1)
Pokretanje postupka promjene 

opskrbljivača

d1

NE

KK NOPS – postupanje, traži se

Zahtjev za promjenu 

opskrbljivača

datum zahtjeva

IS POPS – postupanje, traži se

(K2)
Potvrda o dospjelim nepodmirenim 

potraživanjima 

OBR 2 d4

DA

Nema dospjelih 
nepodmirenim 

potraživanjima 

DA

NE

IS
NOPS – postupanje, daje se

POPS – postupanje, daje se

(K3)
Prekid postupka promjene 

opskrbljivača

OBR 2 d4

IS POPS – postupanje, traži se

(K4)
Potvrda stanja plinomjera očitano od 

krajnjeg kupca 

OBR 2 d4

1

NOPS KK – daje se

Obavijest o pokrenutom postupku 

promjene opskrbljivača

- d1

NOPS KK – daje se

Obavijest o prekinutom postupku 

promjene opskrbljivača

- d4



30 od 44 

 

 

  

1

šalje prima – svrha

(broj koraka)
Opis koraka

rok provedbe koraka

Korištene kratice:

KK – krajnji kupac

POPS - postojeći opskrbljivač plinom

NOPS – novi opskrbljivač plinom

IS – informacijski sustav operatora tržišta plina

OS – operator sustava na čiji je krajnji kupac priključen

di – i-ti dan, računajući radne dane od prvog dana promjene - d1, u kojemu je do 

18:00 potrebno provesti pojedini postupak 

Potreba očitanja stanja 

plinomjera DA

IS OS – postupanje, traži se

(K5)
Stanje plinomjera očitano od OS-a 

OBR 2dan početka opskrbe od strane NOPS

IS
NOPS – postupanje, daje se

POPS – postupanje, daje se

(K6)
Potvrda o danu početka opskrbe od 

strane NOPS i 

 završenom postupku promjene 

opskrbljivača

d4

NE

NOPS KK – daje se

Obavijest o završenom postupku 

promjene opskrbljivača

- d4

POPS KK – postupanje, daje se

Konačni obračun opskrbe plinom za 

krajnjeg kupca 

OBR 2
30 dana od dana početka opskrbe od 

strane NOPS 


