
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  

Naslov dokumenta OPĆI UVJETI ZA ISPORUKU TOPLINSKE ENERGIJE 

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 

provodi savjetovanje 
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 

Svrha dokumenta 

Opći uvjeti za isporuku toplinske energije izrađeni su sukladno odredbama Zakona 

o tržištu toplinske energije ("Narodne novine", broj 80/13), a uzete su u obzir 

odredbe podzakonskih propisa iz područja toplinske energije. 

Općim uvjetima za isporuku toplinske energije uređuju se ugovorni odnosi između 

opskrbljivača toplinskom energijom i kupca toplinske energije, ugovorni odnosi 

između kupca toplinske energije i krajnjih kupaca, obveze i odgovornosti 

opskrbljivača toplinskom energijom i kupca toplinske energije, obveze i 

odgovornosti kupca toplinske energije i krajnjih kupaca, kvaliteta isporuke 

toplinske energije, uvjeti obračuna i naplate toplinske energije, uvjeti ograničenja i 

obustave isporuke toplinske energije, investicije, rekonstrukcije i održavanje 

proizvodnih postrojenja i unutarnjih instalacija, pristup mjerilima toplinske energije 

i instalacijama priključka, postupak kod neovlaštenog korištenja toplinske energije, 

postupak u slučaju tehničkih i drugih poremećaja u opskrbi toplinskom energijom, 

postupak kod preraspodjele toplinske energije za krajnjeg kupca, postupak kod 

isključenja cijele zgrade/građevine iz toplinskog sustava, mjere zaštite krajnjih 

kupaca, postupak promjene kupca toplinske energije, način informiranja krajnjih 

kupaca o potrošnji i troškovima toplinske energije i pravo na raspolaganje 

podacima o potrošnji, uključujući pravo i uvjete prosljeđivanja podataka drugom 

kupcu toplinske energije. 

 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti bili 

uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

Pri izradi prijedloga dokumenta sudjelovali su predstavnici HERA-e, te je 

provedena analiza zaprimljenih očitovanja energetskih subjekata i zainteresirane 

javnosti. 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na 

neki drugi odgovarajući način? 

Da. Javno savjetovanje bilo je 

otvoreno 30. prosinca 2013. 

do 30. siječnja 2014. 

http://www.hera.hr/hr/html/savjetovanja.html 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti dostavili 

svoja očitovanja? 

Energetski subjekti HEP-Toplinarstvo d.o.o., Gradska Toplana d.o.o., Brod-plin 

d.o.o. i Energo d.o.o. 

ROZP-regionalna organizacija zaštite potrošača 

Udruga suvlasnika stanara grada Karlovca 

Razlozi prihvaćanja / 

neprihvaćanja pojedinih 

primjedbi zainteresirane javnosti 

na određene odredbe 

nacrta/prijedloga 

Detalji se nalaze u tablici – Javna rasprava o Općim uvjetima za isporuku toplinske 

energije – Rezultati javne rasprave 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove. 

 

http://www.hera.hr/hr/html/savjetovanja.html

