
PRIHVAĆENO NIJE PRIHVAĆENO

Načelne 

primjedbe

Energetski subjekti iznijeli su primjedbe koje su navedene za pojedine članke. 

Članak 2. točka 3. - na kraju definicije obračunskog  razdoblja dodati „između dva očitanja“, kao što je to navedeno u važećim Općim 

uvjetima za opskrbu toplinskom energijom (NN 129/06).

Primjedba se prihvaća.

točka 4. - u definiciji povratnog utjecaja na distribucijsku mrežu zamijeniti "proizvođača toplinske energije" s "korisnika 

distribucijske mreže", obzirom  da događaji u toplinskim podstanicama i unutarnjim instalacijama krajnjih kupaca mogu imati 

utjecaj na distribucijsku mrežu (u direktnim toplinskim sustavima).

Primjedba se prihvaća.

točka 5. - u definiciji prekida opskrbe zamijeniti "nema zabilježene opskrbe toplinskom energijom" s "nema zabilježene 

isporuke  toplinske energije iz distribucijske mreže kupcu"

Primjedba se ne prihvaća. Opskrba je pojam vezan za odnos 

distributer-opskrbljivač-kupac toplinske energije, dok je isporuka 

vezana za odnos kupac toplinske energije-krajnji kupac.

Članak 3. u naslov poglavlja III. dodati "i kupca toplinske energije" Sklapanje i sadržaj ugovora o opskrbi kupca toplinske energije 

uređuju se Općim uvjetima za isporuku toplinske energije.

Članak 4. stavak 2. - nakon "razinu kvalitete toplinske energije" u zagradi dodati "(protok i temperatura)", obzirom da pojam kvalitete 

toplinske energije nije definiran u članku 2.

Nema potrebe za predloženim dodatkom.

Članak 5. stavak 3. - zamjenu " - vrijeme i mjesto opskrbe toplinskom energijom" tekstom "- razdoblje opskrbe i mjesto razgraničenja 

distributera i opskrbljivača"

Primjedba je uzeta u obzir, te je stavak izmijenjen na način da je 

predložena alineja brisana. 

stavak 7. - dodati rok u kojem je distributer dužan ažurirati popis obračunskih mjernih mjesta Prijedlog se ne prihvaća. Napomena: članak 5. stavci 5. do 7. koji su 

definirali popis obračunskih mjernih mjesta prebačeni su u zaseban 

članak 4.

stavak 8. - na kraju stavka  dodati "na svojim internetskim stranicama" Stavak je brisan.

Članak 6. stavak 2. - zamijeniti "- uvjete opskrbe toplinskom energijom" s "- uvjete prodaje  toplinske energije" Primjedba se prihvaća. (sada članak 7.)

Članak 9. dodati "toplinske stanice" Primjedba se prihvaća. (sada članak 10.)

Članak 10. stavak 1. - dodati riječ "opskrbom",  jer kvaliteta toplinske energije ne postoji u definiciji izraza Primjedba se prihvaća. (sada članak 15.)

Članak 13. stavak 1. - da se "- praćenje kvalitete toplinske energije" zamijeni s "- praćenje kvalitete opskrbe toplinskom energijom" Primjedba se ne prihvaća. (sada članak 20.)

Članak 14. stavak 2. - dodati "u skladu s cjenikom nestandardnih usluga distributera toplinske energije" Primjedba se ne prihvaća. (sada članak 19. stavak 3.)

stavak 3. - dodati sljedeći tekst na kraju ovog stavka: "Ukoliko rezultati mjerenja pokažu da je prigovor na kvalitetu toplinske 

energije osnovan, distributer toplinske energije treba poduzeti odgovarajuće aktivnosti za poboljšanje kvalitete toplinske 

energije."

Primjedba se prihvaća. (sada članak 19. stavak 2.)

Članak 18. stavak 3. - dopuna, nakon čega bi stavak glasio: "(3) Ako korisnik distribucijske mreže u ostavljenom roku ne dovede svoje 

termoenergetske objekte i instalacije u ispravno stanje, distributer toplinske energije će privremeno, ukoliko to dozvoljavaju 

tehnički uvjeti, obustaviti opskrbu toplinskom energijom kupcu toplinske energije, odnosno privremeno onemogućiti pristup 

distribucijskoj mreži proizvođaču toplinske energije i o tome obavijestiti opskrbljivača toplinskom energijom."

Primjedba je uzeta u obzir, te je ova odredba brisana (vidi članke 11. 

do 13.)

stabvak 4. - dopuna i izmjena, nakon čega bi stavak glasio: "(4) Nakon što korisnik distribucijske mreže otkloni nedostatke i 

dovede termoenergetske objekte i instalacije u ispravno stanje i dostavi o tome pisanu obavijest distributeru toplinske 

energije, distributer toplinske energije dužan je nastaviti s preuzimanjem toplinske energije u distribucijsku mrežu od 

proizvođača, odnosno s isporukom toplinske energije bez odlaganja, te o tome obavijestiti opskrbljivača toplinskom 

energijom."

Primjedba je uzeta u obzir, te je ova odredba brisana (vidi članke 11. 

do 13.)

Članak 19. stavak 1. - distributer ne osigurava energiju, nego je odgovoran za njezin razvod i održanje kvalitete. Također, obveza 

distribucije toplinske energije izvan ogrjevne sezone trebala bi ovisiti o sklopljenim ugovorima, odnosno ako to kupci traže i 

spremni su platiti.

Iz navedenog razloga predlažemo da stavak glasi ovako: "(1) Distributer toplinske energije dužan je osigurati razvod 

toplinske energije određene kvalitete radi njene isporuke kupcima za zagrijavanje stanova i drugih posebnih dijelova 

zgrade/objekata u tijeku ogrjevne sezone, a ukoliko pruža i uslugu zagrijavanja potrošne tople vode, dužan je obavljati 

distribuciju toplinske energije za zagrijavanje potrošne tople vode tijekom cijele godine u skladu s odredbama ovih Općih 

uvjeta i ugovorima s proizvođačem toplinske energije i opskrbljivačem toplinskom energijom".

Primjedba se djelomično prihvaća. (sada članak 22. stavak 1.)

Članak 20. stavak 1. - da se odredi referentna vrijednost vanjske temperature Primjedba se ne prihvaća. (sada članak 23. stavak 2.)

stavak 2. - zamijeniti tekst ovog stavka sljedećim tekstom: "Opskrba toplinskom energijom krajnjih kupaca na zajedničkom 

mjerilu toplinske energije može započeti u ogrjevnoj sezoni, unutar trajanja spremnosti za grijanje, prije nego što distributer 

toplinske energije donese odluku iz stavka 1. ovog članka, ukoliko to pisanim putem zatraži kupac toplinske energije. 

Odredbe ovog stavka odnose se na sustave koji imaju pripremu PTV-a."

Primjedba se prihvaća. (sada članak 23. stavak 3.)

stavak 3. - smatramo da bi kupac uvijek trebao obavijestiti distributera o spremnosti unutarnjih instalacija za preuzimanje 

toplinske energije, stoga bi trebalo izbrisati tekst: “u slučaju radova na unutarnjim instalacijama"

Odredba je brisana.

Članak 21. stavak 2. - dodati "u prostorijama krajnjeg kupca" Primjedba se prihvaća. (sada članak 24. stavak 2.)

stavak 2. - da se uvede brojčana vrijednost od 20±1, a ne projektirana temperatura zraka Primjedba se ne prihvaća. Projektirane temeperature zraka su 

različite za pojedine prostorije u stanu i određene su tehničkim 

propisima i normama.

SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)

OPĆI UVJETI ZA OPSKRBU TOPLINSKOM ENERGIJOM

- rezultati javne rasprave -
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stavak 4. - zamijeniti "prosječnu temperaturu" s "prosječna temperatura ne niža od", jer je ponekad nemoguće, osobito kod 

dobro izoliranih zgrada i stanova u sredini zgrade, čak i ako se u 22 sata ugasi grijanje, postići da se temperatura spusti na 

15°C

Primjedba je uzeta u obzir. (sada članak 24. stavak 4.)

Članak 22. stavak 1. - na kraju stavka dodati: "i projektom koji ima potrebne suglasnosti" Primjedba se prihvaća. (sada članak 13.)

Članak 23. stavak 4. - umjesto "ili" staviti „i“ Odredbe ovog članka su izmijenjene.

Članak 25. stavak 3. - izbrisati ovaj stavak, jer se ovdje ponavlja  članak 23., stavci 3., 4. i 5. Primjedba se prihvaća.

Članak 26. Smatramo da bi sadržaj ovog članka trebao biti predmet Općih uvjeta za isporuku toplinske energije. Primjedba se ne prihvaća. (sada članak 21. stavak 2.)

Članak 27. stavak 1. - smatramo da bi trajanje obustave opskrbe toplinskom energijom zbog planiranih radova trebalo povećati na 6 ili 8 

sati

Primjedba se ne prihvaća, jer se radi o planiranim radovima. (sada 

članak 25. stavak 1.)

stavak 3. - da se stavak dopuni s "kupce toplinske energije i proizvođače toplinske energije" Primjedba se prihvaća. (sada članak 25. stavak3.)

Članak 29. stavak 2. - zamijeniti "opskrbe toplinskom energijom" s "isporuke toplinske energije" Primjedba se ne prihvaća. (sada članak 27. stavak 2.)

Članak 31. stavak 1. - koji su to troškovi koje treba podmiriti kupac, a prouzročeni su obustavom opskrbe toplinskom energijom, dodati 

riječ "pisanog" ispred riječi "zahtjeva" 

Primjedba se prihvaća. (sada članak 34. stavak 4.)

stavak 2. - na kraju stavka dodati "u skladu s cjenikom nestandardnih usluga distributera toplinske energije" Odredba je brisana.

Članak 32. stavak 1. - smatramo da bi umjesto "ovlaštena osoba distributera toplinske energije" trebalo pisati "osoba ovlaštena od 

strane distributera"

Primjedba se ne prihvaća. (sada članak 29. stavak 1.)

stavak 4. - na kraju stavka dodati "u skladu s cjenikom nestandardnih usluga distributera toplinske energije" Primjedba se ne prihvaća. (sada članak 29. stavak 4.)

Članak 34. Smatramo da bi ovaj članak trebao biti predmet Općih uvjeta o isporuci toplinske energije. Osim toga, nejasno je definirano 

na koju se cijenu misli - naknada za opskrbu ili tarifa za distribuciju.

Primjedba se prihvaća, sadržaj odredbe je prebaćen u Opće uvjete za 

isporuku toplinske energije.

Članak 35. stavak 3. - dopuniti stavak s tekstom "iz distribucijske mreže" Primjedba je uzeta u obzir. (sada članak 31. stavak 1.)

stavak 5. - dodati tekst "pomnoženih s iznosom tarifnih stavki za distribuciju" Primjedba je uzeta u obzir. (sada članak 31. stavak 2.)

stavak 7. - predlaže se radi jasnoće kod predane toplinske energije navesti "u distribucijsku mrežu", a kod preuzete "iz 

distribucijske mreže"

Primjedba je uzeta u obzir, te je kompletni set odredbi vezan za 

međusobno ispostavljanje računa izmijenjen.

Članak 36. stavak 1. -  zamijeniti riječ "brojila" s "mjerila", te da se na kraj stavka doda "ili u istom razdoblju prethodne godine" Primjedba se prihvaća. (sada članak 32. stavak 1.)

stavak 2. - zamijeniti riječi "brojila" s "mjerila" Primjedba se prihvaća. (sada članak 32. stavak 2.)

Članak 37. Općenito mišljenja smo da je ovaj način utvrđivanja potrošnje – paušala kompliciran. Primjedba se prihvaća, odrdba je jasnije definirana. (sada članak 33. 

stavak 1.)

Članak 38. stavak 1. - zatezne kamate se obračunavaju na zakašnjelo plaćanje računa, ako kupac ne plati račun nema obračuna 

kamata do trenutka prisilne naplate, pa predlažemo zamijeniti riječi "u roku dospijeća" s "izvan roka dospijeća"

Odredba je brisana.

stavak 4. - dodati riječ "obračunate" ispred riječi "troškove" Primjedba se ne prihvaća. (sada članak 34. stavak 3.)

Članak 39. stavak 1. - umjesto "ili" staviti "i" Primjedba se ne prihvaća. (sada članak 35. stavak 1.)

Napomena: ugradnja, vlasništvo i održavanje mjerila toplinske 

energije detaljnije je određeno člankom 36.

stavak 2. - Slijedom odredbe ovog stavka da je svako obračunsko mjerno mjesto opremljeno mjerilom toplinske energije koje 

je određeno termoenergetskom suglasnošću, za sve zgrade sa zasebnim mjerilima treba izdati nove termoenergetske 

suglasnosti na zajedničko mjerilo u toplinskoj podstanici, a postojeće termoenergetske suglasnosti koje su izdane za svako 

zasebno mjerilo treba proglasiti nevažećim.

Komentar je uzet u obzir, odredba je brisana. Napomena: odredbe 

vezane za termoenergetsku suglanost su propisane člancima 23. do 

27. Mrežnih pravila za distribuciju toplinske energije.

Članak 41. stavak 2. - zamijeniti riječ "može" s riječi "mora" Primjedba se prihvaća. (sada članak 37. stavak 3.)

stavak 5. - Smatramo da bi umjesto "ovlaštenoj osobi distributera" trebalo pisati "osobi ovlaštenoj od strane distributera". 

Također, predlažemo tekst "primijeniti mjeru obustave opskrbe toplinskom energijom" zamijeniti tekstom "primijeniti mjeru 

obustave isporuke toplinske energije".

Primjedba se ne prihvaća. (sada članak 39. stavak 2.)

Članak 42. stavak 1. - nakon riječi "pristupom" dodati "ukoliko to dozvoljavaju tehnički uvjeti" i umjesto "ovlaštene osobe distributera" 

napisati "ovlaštene osobe od strane distributera".

Prva primjedba se prihvaća, druga se ne prihvaća. (sada članak 39. 

stavak 1.)

Članak 43. stavak 1. - "Korisnik distribucijske mreže" zamijeniti s "Kupac toplinske energije" Primjedba se ne prihvaća. (sada članak 40. stavak 1.)

stavak 2. - propisana obveza distributera toplinske energije da utvrdi neispravnosti u roku od 24 sata od zaprimljene 

obavijesti, a iste otkloni u najkraćem mogućem roku

Komentar je uzet u obzir, odredba je propisana člankom 40.  

Članak 44. stavak 2. - na kraju stavka dodati "i nedvojbeno se može utvrditi da nije nastalo krivnjom kupca toplinske energije" Primjedba se prihvaća. (sada članak 41. stavak 2.)

Članak 45. stavak 1. - potrebno je precizirati koja je to ovlaštena pravna osoba koja obavlja kontrolni pregled mjerila toplinske energije Primjedba se prihvaća. (sada članak 42. stavak 2.)

Članak 47. stavak 2. - nakon riječi "obavijestiti" predlažemo dodati "distributera  i" Primjedba se ne prihvaća.

stavak 3. - Kako osigurati da kupac podmiri sve obveze prema starom opskrbljivaču prije potpisa ugovora s novim 

opskrbljivačem?

Odredba je brisana.

Članak 48. stavak 3. - Tko je podnositelj zahtjeva?  Ukoliko je to novi opskrbljivač, onda bi umjesto "podnositelj zahtjeva" trebalo pisati 

"novi opskrbljivač toplinskom energijom."

Odredba je brisana.

stavak 4. - Smatramo da je potrebno izbaciti tekst "te kupcu toplinske energije", jer podatke o očitanju kupcu ne bi trebao 

dostavljati distributer nego njegov novi opskrbljivač toplinskom energijom.

Primjedba je uzeta u obzir, te je propisana na drukčiji način člankom 

44.

Članak 49. Na kraju ovog članka predlažemo dodati rečenicu "Novim ugovorom o opskrbi kupca toplinske energije nije dopušteno 

mijenjati odredbe vezane na važeći ugovor o distribuciji toplinske energije."

Odredba je brisana.
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Članak 51. stavak 2. - nakon riječi "kupca" dodati "ili distributera toplinske energije" Primjedba se ne prihvaća. (sada članak 46. stavak 2.)

stavak 3. - riječi "energetski subjekt" zamijeniti s riječi "opskrbljivač", te je potrebno produžiti rok za otklanjanje poremećaja u 

opskrbi/isporuci toplinske energije na 48 sati

Primjedba se ne prihvaća, te je drukčije propisana u članku 46. 

stavak 3.)

dodavanje stavka 4. koji bi glasio: "(4) Krajnji kupac može zahtijevati zaštitu u smislu pouzdane, dostupne i dostatne opskrbe 

toplinskom energijom, odnosno otklanjanje tehničkih i drugih poremećaja u opskrbi u roku iz stavka 3. ovog članka u slučaju 

da je podmirio sve svoje dospjele novčane obveze prema kupcu toplinske energije."

Primjedba se ne prihvaća.

Članak 54. stavak 1. - potrebno je propisati i jedinstvenu visinu (računsku) za sve stanove

stavak 2. - na kraj stavka dodati: "toplinske energije" 

stavak 3. - nakon riječi "projektanta" dodati "uz odobrenje distributera toplinske energije" 

Odredbe su brisane, te su prebačene u članak 55. Mrežnih pravila  za 

distribuciju toplinske energije.


