
Načelna primjedba
Predlaže se uvođenje prekršajne odredbe za slučajeve kada krajnji kupci ne žele dati osobne podatke ili ne prihvaćaju ugovor 

koji je sklopio ovlašteni predstavnik suvlasnika u njihovo ime.

Prekršajne odrebe propisuju se u zakonima i ne mogu biti propisane 

podzakonskim propisom.

Načelna primjedba

Brisati mogućnost preraspodjele toplinske energije, jer preraspodjela nema smisla nakon što svi ugrade uređaje za raspodjelu 

toplinske energije. Također, Zakonom o tržištu toplinske energije je propisana mogućnost izdvajanja i isključenja cijele zgrade 

što je dovoljno.

Člankom 32. stavkom 3. točkom 10. Zakona o tržištu toplinske energije 

propisano je da Opći uvjeti za isporuku toplinske energije uređuju, između 

ostalog i postupak kod preraspodjele toplinske energije za krajnjeg kupca.

Načelna primjedba
Izostavljani su krajnji kupci na zasebnom mjerilu? Jesu li i oni u obvezi odrediti kupca toplinske energije, te da li se na njih 

primjenjuju odredbe Općih uvjeta za isporuku toplinske energije i Zakona o tržištu toplinske energije?

Zakon o tržištu toplinske energije i Opći uvjeti za isporuku toplinske 

energije obvezuju sve krajnje kupce u toplinskim sustavima.

Načelna primjedba

Nastavljena je praksa izrade zakonskih i podzakonskih akata u području toplinarstva za idealne uvjete. Naime, propisuju se 

dužnosti i obveze sklapanja ugovora između energetskih subjekata i kupca toplinske energije, a da se nije predvidjelo pitanje 

„što ako“. Pa tako imate u Zakonu o tržištu toplinske energije i u ovim općim uvjetima da ugovor o potrošnji toplinske energije 

sklapaju kupac toplinske energije i ovlašteni predstavnik suvlasnika i to isti su dužni sklopiti do 1. lipnja 2014. Ali nigdje nije 

propisano što ako se ugovor ne sklopi do tog roka, a s obzirom na sadašnju stvorenu negativnu sliku nas koji isporučujemo 

toplinsku energiju, vrlo vjerojatno da se neće sklopiti ugovor. Kakve mogućnosti tada ima opskrbljivač toplinskom energijom, 

jer kupca toplinske energije još nema. Da li opskrbljivač toplinskom energijom u tom slučaju može prestati s isporukom 

toplinske energije jer se postavlja pitanje pravne osnove daljnjeg ispostavljanja računa za isporučenu toplinsku energiju. 

Smatramo da treba propisati što u takvim slučajevima, da to pitanje ne ostane otvoreno, odnosno dano na tumačenje 

energetskim subjektima i krajnjim kupcima jer tu „kruha“ nema. Možda bi bilo svrsishodno u prijelaznim i završnim odredbama 

ovih općih uvjeta odrediti da u takvom slučaju isporuku toplinske energije nastavlja obavljati dosadašnji opskrbljivač 

toplinskom energijom po uvjetima (cijena) zatečenim u trenutku isteka roka za sklapanje ugovora, pa sve do odabira kupca 

toplinske energije i sklapanja ugovora o potrošnji s istim. Nadalje, potrebno je podrobnije razradit prijelazno razdoblje ukoliko 

zgrada nema ovlaštenog predstavnika suvlasnika.  Naime, imate situacija da jedna zgrada na jednoj katastarskoj čestici ima 

jedno zajedničko mjerilo toplinske energije, ali ima 6 ulaza i svaki ulaz ima svog upravitelja, a neki ga čak ulazi niti nemaju. 

Postavlja se pitanje koji će onda upravitelj obavljati poslove ovlaštenog predstavnika suvlasnika Prvenstveno zbog sklapanja 

ugovora o potrošnji, ali i daljnjih obveza npr. kod preraspodjele, kod izdvajanja iz toplinskog sustava, promjene režima rada, 

pisani zahtjev za početak isporuke toplinske energije i dr.. Proizlazi da u takvoj zgradi ako se ne odredi ovlašteni predstavnik 

suvlasnika ugovor bi trebali potpisati upravitelji svih ulaza te zgrade. To je naše stajalište, ali bi bilo bolje da se isto propiše 

kako ne bi bilo različitih tumačenja. 

Primjedba se odnosni na Zakon o tržištu toplinske energije. Odredbe Općih 

uvjeta za isporuku toplinske energije moraju biti usklađene s odredbama 

Zakona o tržištu toplinske energije.

Načelna primjedba
Smatramo da je odredba o preraspodjeli toplinske energije nepotrebna s obzirom da će u konačnici svi ugraditi razdjelnike 

topline. Predlaže se članak 24. brisati u cijelosti.

Člankom 32. stavkom 3. točkom 10. Zakona o tržištu toplinske energije 

propisano je da Opći uvjeti za isporuku toplinske energije uređuju, između 

ostalog i postupak kod preraspodjele toplinske energije za krajnjeg kupca.

OPĆI UVJETI ZA ISPORUKU TOPLINSKE ENERGIJE

- rezultati javne rasprave -

SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

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



SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

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

Načelna primjedba

Opći uvjeti isporuke toplinske energije kao i Zakon o tržištu toplinske energije ne uređuju sektor toplinarstva u RH na realno 

primjenljiv način. Umjesto da se u skladu s ostalim zakonskim propisima RH (prvenstveno Zakon o vlasništvu i drugim 

stvarnim pravima, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima) definiraju prava i obaveze proizvođača i 

distributera toplinske energije s jedne strane, te krajnjih kupaca toplinske energije s druge strane, nepotrebno se uvode novi 

pojmovi tipa opskrbljivač i kupac. Takav pristup je očito preuzet iz Zakona o tržištu električne energije i Zakona o tržištu plina, 

no u toplinskim sustavima nisu, niti će u budućnosti biti, zadovoljene osnovne pretpostavke razvoja tržišta, a to je prije svega 

dovoljan broj različitih proizvođača toplinske energije koji suzbijaju monopolističku poziciju jedne toplinarske tvrtke i stvaraju 

međusobnu konkurenciju. Za razliku od električne energije i plina, koji se mogu proizvesti na geografsko širokom području, od 

Rusije, Njemačke, Francuske i drugdje, te prenijeti do potrošača (kupaca) u RH, u centralnim toplinskim sustavima ne može 

se očekivati veći broj (teško i dva) proizvođača toplinske energije koji bi se nadmetali na tržišnim principima. Centralni 

toplinski sustavi kao najveći toplinski sustavi geografski su smješteni na relativno malom području pa se stoga ne može 

očekivati kako će na tako malom području biti izgrađena nova postrojenja za proizvodnju toplinske energije u većem broju koji 

bi jamčio konkurenciju i njihovo međusobno nadmetanje na tržišnim principima. S druge strane, u sustavu gdje je samo jedan 

proizvođač toplinske energije tržišne se aktivnosti ne mogu razviti niti sa strane opskrbljivača, odnosno kupca. Iz tog će 

razloga sektor toplinarstva i dalje biti jedna vrsta prirodnog monopola. Stoga je zakonske propise iz tog sektora trebalo 

usmjeriti ka rješavanju realnih problema (visoki troškovi proizvođača radi neracionalnog poslovanja, odgovornost vlasnika 

toplana u upravljanju istima, loša stanja distribucijskih mreža, pravno nedefinirani odnosi s krajnjim kupcima, način obračuna 

potrošnje toplinske energije i drugo), a ne prema teoretskim i na žalost pogrešnim pretpostavkama tržišnih principa iz ostalih 

energetskih sektora. U stvarnom životu ista pravna osoba biti će i proizvođač i distributer i opskrbljivač i kupac toplinske 

energije. To znači da će se nepotrebno uvesti minimalno dva nova pojma (opskrbljivač i kupac) te dodatno zakomplicirati 

međusobni odnosi u sektoru toplinarstva, te stvoriti nove pravne nesigurnosti koje će otežavati poslovanje toplinarskih tvrtki 

ali i krajnjih kupaca koji koriste njihovu uslugu.

Primjedba se odnosni na Zakon o tržištu toplinske energije.

Načelna primjedba

Opći uvjeti za isporuku toplinske energije tretiraju ovlaštenog predstavnika suvlasnika kao zaposlenika energetskog subjekta, 

što je protivno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Predstavnik je dragovoljni volonter i ne mogu mu se nametati 

obaveze, a posebno ne obaveze koje povlače materijalnu i krivičnu odgovornost. Predstavnik suvlasnika čak nije ni temeljnim 

zakonom definiran kao pojam i neprihvatljivo je da se Opći uvjeti za isporuku toplinske energije oslanjaju na njega i daju mu 

zadaće i ovlasti. Ako mu daju, onda mu se mora definirati i naknada.

Primjedba se odnosni na Zakon o tržištu toplinske energije. Opći uvjeti za 

isporuku toplinske energije ne daju ovlaštenom predsatvniku suvlasnika 

nikakve veće ovlasti od onih koje mu je propisao Zakon o tržištu toplinske 

enegrije, a zakon je propisao da ovlašteni predstavnik susvlasnika sklapa 

ugovor o potrošnji toplinske enegije s kupcem toplinske enegrije, koji se 

smatra sklopljenim sa svim krajnjim kupcima unutar zgrade.

Načelna primjedba
Nisu regulirani odnosi KUPAC-KRAJNJI KUPAC koji ima  zasebno mjerilo toplinske energije (kalorimetar), a ne razdjelnik 

kojem su podvrgnute sve odredbe Općih uvjeta i jedini kalorimetar koji se uvažava je onaj u toplinskoj podstanici.

Odredbe Općih uvjeta za isporuku toplinske energije podjednako se 

odnose na sve krajnje kupce bez obzira na način mjerenja ili raspodjele 

toplinske energije. Zajedničko mjerilo toplinske energije u toplinskoj 

podstanici kao obračunsko mjerno mjesto određeno je Zakonom o tržištu 

toplinske energije. 

Načelna primjedba
Prijedlog Općih uvjeta za isporuku toplinske energije donosi isto što je već određeno Zakonom o tržištu toplinske energije. 

Malo dodatnih uvjeta je slobodno moglo biti ugrađeno u sam zakon koji je nedorečen.

Člankom 32. stavkom 3. Zakona o tržištu toplinske energije jasno je 

propisano što uređuju Opći uvjeti za isporuku toplinske energije.



SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA

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

Načelna primjedba

Prije svega uvođenjem kupca toplinske energije stvorena je kod nas u Rijeci potpuno apsurdna situacija, gdje Energo kao 

proizvođač, distributer i opskrbljivač nama, krajnjim kupcima, nudi ugovor o potrošnji toplinske energije s Energom kao 

kupcem toplinske energije. Funkcija upca toplinske energije je neprihvatljiva iz jednostavnog razloga, što se time krši važeći 

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Mi smo vlasnici naših unutarnjih instalacija koje novim propisima prelaze pod 

ingerenciju kupca toplinske energije. Pitamo se: kakvim mehanizmima možemo prisiliti Kupca-Energo da zastupa naše 

interese, a ne interese onih drugih energetskih subjekata koje predstavlja također Energo? Zbog nepostojanja drugih pravnih 

osoba registriranih kao Kupac na riječkom tržištu osim Energa, krše se time i naša, zakonom zaštićena prava na izbor 

proizvoda ili usluga. U svakom slučaju u novim zakonskim odredbama nedostaju elementi kojima bi se rješavao problem 

energetske neučinkovitosti sadašnjeg modela upravljanja i gospodarenja postojećim energetskim sistemima. Zbog toga 

smatram da je bezuvjetno potrebno povući iz upotrebe novi Zakon o tržištu toplinske energije i hitno donijeti novu zakonsku 

regulativu u toplinarstvu primjerenu realnim uvjetima. Kakvu korist donosi Zakon o tržištu toplinske energije ako ono u 

Republici Hrvatskoj ne postoji?

Krajnjim kupcima se nameće dodatno financijsko opterećenje za režijske troškove grijanja, koji su već sada enormni u odnosu 

na efektivne troškove za isporučenu energiju. Prema mojim statističkim podacima odnos fiksnih troškova prema troškovima 

potrošnje toplinske energije je u razdoblju od 2009. do 2012. god. bio prosječno 41% za fiksni dio i 59% za promjenjivi dio za 

grijanje i grijanje PTV-a zajedno.

Primjedba se odnosni na Zakon o tržištu toplinske energije.

Načelna primjedba

Kupac toplinske enegrije i opskrbljivač toplinskom energijom su posrednici. Ne postoji distribucijska mreža u koju bi više 

velikih proizvođača ubacivalo svoju proizvodnju toplinske energije i iz koje regionalni i lokalni sudionici kupuju dio toplinske 

energije i preprodaju  krajnjim kupcima. Toplinska energija se ne može distribuirati kao i električna.

Primjedba se odnosni na Zakon o tržištu toplinske energije.

Načelna primjedba
Nema mogućnosti da svaki korisnik ili zgrada može birati na tržištu od koga će dobivati uslugu, kao što je moguće sa strujom 

ili telekomunikacijskim uslugama jer objektivno ne postoje za to tehnički uvjeti. 
Primjedba se odnosni na Zakon o tržištu toplinske energije.

Načelna primjedba

Korisnici se osjećaju monopolno vezani na toplanu, a pogotovo oni koji su na zajedničkom kalorimetru jer nemaju izravan 

pristup i očitavanje uređaja. U računima često ne navode početno, odnosno završno stanje na uređaju u mjernom razdoblju 

tako da korisnik ne može kontrolirati ispravnost računa. Naši propisi maksimalno otežavaju odvajanje iz sistema centralnog 

sustava.

U odredbe Općih uvjeta za isporuku toplinske energije stavljena je odredba 

o transparentnosti računa za toplinsku energiju.

Načelna primjedba

Uvođenje kupca toplinske energije uz opskrbljivača toplinske energije će povećati visoke troškove grijanja. Takav odnos 

između davatelja usluge i korisnika ne postoji u slučajevima isporuke drugih vrsta energije ili usluga (električna energija, voda, 

telekomunikacije i sl.). To ide u smjeru da se čvrsto zaštite toplane od protuakcija nezadovoljnih i pomalo očajnih potrošača.

Primjedba se odnosni na Zakon o tržištu toplinske energije.

Načelna primjedba
U tekstu cijelog prijedloga trebalo bi umjesto “ovlašteni predstavnik suvlasnika” staviti “upravitelj”, slijedi iz članka 44. stavka 

1., članka 93. stavka 1., glava 3.,  članak 374. stavak 1.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Primjedba se odnosni na Zakon o tržištu toplinske energije. Prava i 

odgovornosti ovlaštenog predstavnika suvlasnika u velikoj mjeri propisane 

su Zakonom o tržištu toplinske energije.

Načelna primjedba

Građanski zakoni ili zakoni koji uređuju suvlasničke odnose u stambenim zgradama u europskih zemljama također ne 

poznaju „ovlaštenog predstavnika“, reminiscenciju prethodnog sistema u liku „predsjednika kućnog savjeta“, a u našoj je 

praksi takvo rješenje, čast iznimkama, dalo veoma loše rezultate. 

Primjedba se odnosni na Zakon o tržištu toplinske energije.

Članak 1. do 33. U primjedbama po člancima detaljnije su se obrazlagali već iznijeti prijedlozi navedeni u načelnim primjedbama.  

Prihvaćeni su prijedlozi koji su u skladu sa Zakonom o tržištu toplinske 

energije kao krovnim zakonom u sektoru toplinske energije, te drugim 

podzakonskim propisima. 

Nisu prihvaćeni prijedlozi koji su u suprotnosti sa Zakonom o tržištu 

toplinske energije.


