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METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

- REZULTATI PROVEDENOG JAVNOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - 

Redni 

broj 

Naziv dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se odnosi 

primjedba / 

prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja primjedbe ili prijedloga 

1. HRVATSKI 

OPERATOR 

TRŽIŠTA 

ENERGIJE d.o.o. 

Načelne 

primjedbe 

Potrebno je kroz cijeli tekst provjeriti deklinaciju riječi „jamstva“ 

 

Uvaženo. 

Nedostaje definicija „nadležnog tijela za objavu podataka“ - 

Agencija 

Nije uvaženo. Pojmovi koji se koristite u Metodologiji ne 

zahtijevaju definiciju posebnog tijela. Osim toga, odredba Zakona 

o energiji u kojoj se određuje da Metodologiju utvrđivanja 

podrijetla električne energije i način izvještavanja krajnjih kupaca 

donosi Agencija ne spominje "nadležno tijelo za objavu 

podataka".  

Glavna primjedba HRVATSKOG OPERATORA TRŽIŠTA 

ENERGIJE d.o.o. odnosi se stavljanjem obveze određivanja 

izračuna strukture udjela u preostaloj električnoj energiji svih 

opskrbljivača na stranu nadležnog tijela za izdavanje jamstva 

podrijetla, a ne nadležnog tijela za objavu podataka – Agencije. 

Naime, sukladno dobroj europskoj praksi, bilo bi transparentno i 

ispravno kada bi izračun radilo isto tijelo koje je i nadležno za 

objavu podataka i koje vrši nadzor nad energetskim subjektima 

(opskrbljivačima). Tijelo za izdavanje jamstva podrijetla ima 

obvezu dostave podataka o izdanim jamstvima podrijetla u 

prethodnoj godini (podzakonski akti iz područja sustava jamstva 

podrijetla), kao i podataka o električnoj energiji u sustavu poticanja 

(podzakonski akti iz područja sustava poticanja), tako da su ovi 

podaci dostupni Agenciji za izračun strukture udjela u preostaloj 

električnoj energiji svih opskrbljivača. 

Nije uvaženo. EU praksa je vrlo različita po pitanju nadležnosti 

pojedinih institucija ili energetskih subjekata u funkcioniranju 

sustava jamstva podrijetla električne energije. Zakon o energiji i 

Zakon o tržištu električne energije su samo okvirno definirali koji 

se podzakonski akti donose vezano uz sustav jamstva podrijetla 

električne energije, ali nisu definirali obveze pojedinih tijela. 

Metodologija podrijetla je izrađena imajući u vidu kapacitete i 

ulogu pojedinih tijela javne vlasti i energetski subjekata, a sve u 

skladu s Uredbom o uspostavi sustava jamstva podrijetla 

električne energije, Zakonom o energiji, Zakonom o tržištu 

električne energije i Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti. 

Članak 3. 

stavak 2. točka 

4. 

Nakon riječi „korisničkog računa“ dodati riječi „odnosno 

korisničkog računa povlaštenog proizvođača“. 

Uvaženo. Usklađivanje s Uredbom o uspostavi sustava jamstva 

podrijetla električne energije. 

Članak 4. 

alineja 4. 

Umjesto riječi „poništavaju“ napisati riječ „ukidaju“. Djelomično uvaženo. Cijeli stavak je uklonjen s ciljem usklađenja 

s praksom u EU. 
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Članak 5. 

stavak 1. 

alineja 1. 

„Hrvatski operator tržišta energije d.o.o.“ napisati naziv velikim 

slovima. 

Uvaženo. Usklađeno sa skraćenom tvrtkom u Sudskom registru 

trgovačkih društava. 

Članak 5. 

stavak 1. 

alineja 3. 

Umjesto riječi „poništavaju“ napisati riječ „ukidaju“. Odredba je uklonjena. 

Članak 16. Nedostaje stavak koji definira da HROTE može propisati način tj. 

format dostave podataka od strane proizvođača (kao članak 15. 

stavak 4.). 

Uvaženo. Dodan novi stavak. 

Članak 17. 

stavak 4. 

Nejasno je na što se odnose „drugi podaci“, pa je potrebno 

detaljnije objasniti. 

U slučaju da za određenu godinu nisu dostupni podaci u vrijeme 

određivanja strukture udjela u preostaloj električnoj energiji svih 

opskrbljivača, potrebno se osloniti na drugi izvor podataka. S 

obzirom da se radi o podacima i izvorima koji se mijenjaju, nije 

moguće unaprijed odrediti o kojim se podacima radi. 

Potrebno je navesti na koji način se računa uvoz električne energije 

iz Slovenije iz NE Krško (EAM, eksplicitni ugovor između HEP 

d.d. i NEK-a ili nešto dr.). 

Nije uvaženo. Uvoz električne energije iz NE Krško je predmet 

usuglašavanja s tijelima nadležnim za objave podrijetla ili 

izdavanje jamstava podrijetla u Republici Sloveniji. Stoga je to 

obuhvaćeno stavkom 11. članka 18. Metodologije. 

Općenito način izračuna koji je opisan u cijelom članku 17. bi 

trebalo jasnije napisati. Budući je riječ o metodologiji bilo bi 

ispravno raspisati formulu s pozivanjem na sve varijable. Isto bi 

uvelike razjasnilo način izračuna (primjerice izračun final residual 

mix, deficit/suficit je nejasan). 

Uvaženo. Postupak određivanja strukture ukupne preostale 

električne energije je napisano jasnije. Dio oko razmjene s 

državama u kojima se provodi objava prema Direktivi 

2009/72/EZ i Direktivi 2009/72/EZ prvenstveno se oslanja na 

praksu RE-DISS projekta. Kako je ta platforma još uvijek 

dobrovoljna te se unaprjeđuje sve godine, precizno zapisivanje 

postupka bi moglo onemogućiti primjenu. 

Članak 19.  

stavak 3. 

Sukladno EECS Pravilima (AIB) nije dopušteno ukidati jamstva 

podrijetla u jednoj domeni radi potrebe objave kupcima u drugim 

domenama, osim u izuzetcima tehničkih nemogućnosti. Sukladno 

Nije uvaženo. EECS, pravila dopuštaju takva ukidanja, stoga je 

potrebno ta ukidanja izostaviti.  
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tome jamstva podrijetla se iz HR domene prvo prenose u registre 

drugih domena gdje se onda ukidaju. 

Članak 26. 

stavak 1. 

Pogreška u pozivanju na članak 8.: stavak 2 u članku 8. ne postoji. Ispravljeno. Odredba se sada poziva na članak 10. 

Članak 27. Naslov „Korištenje podataka u jamstvu podrijetla…“ prije članka 

27. je vrlo nejasan i potrebno ga je preformulirati. 

Uvaženo. Naslov sada glasi "Korištenje drugih podataka u 

jamstvu podrijetla električne energije pored vrste izvora energije 

u tarifnim modelima sa zajamčenom strukturom udjela" 

2. GEN-I Zagreb 

d.o.o. 

 

NOX GRUPA 

d.o.o. 

 

RWE ENERGIJA 

d.o.o. 

 

RUDNAP energija 

d.o.o. 

Načelne 

primjedbe 

Primarna vodilja pri analiziranju prijedloga metodologije te 

sastavljanju komentara bila je da neto učinak implementacije iste 

bude benefit za tržište električne energije te da eventualni dodatni 

troškovi budu ravnomjerno distribuirani na sve relevantne sudionike 

tržišta. Stoga komentare dijelimo u dvije skupine: 

 

i) Tretman energije preuzete iz sustava poticaja 

 

Smatramo da korištena pretpostavka da krajnji kupac koji plaća 

naknadu za OIEIK ostvaruje pravo na električnu energiju 

proizvedenu u sustavu poticanja stavlja opskrbljivače u značajno 

nepovoljniji položaj u odnosu na druge sudionike tržišta. Naime, 

naknada za poticanje proizvodnje iz OIEIK je regulirana odlukom 

Vlade RH je i parafiskalne je prirode, te kao takva nije nužna 

obveznike plaćanja kompenzirati u robi, nego služi na promoviranje 

određenih viši državnih interesa. Drugo, uslijed nedostatka 

organiziranog tržišta električnom energijom u RH proizvodnja iz 

OIEIK u sustavu poticanja se po sili važećih propisa alocira na sve 

ospkrbljivače sukladno tržišnom udjelu, koju su istu dužni otkupiti 

po neopravdano višoj cijeni od tržišne (u ovo trenutku premija 

iznosi oko 50%). Budući da su opskrbljivači kupili neupitno zelenu 

energiju, te da su za nju platiti premijsku cijenu, smatramo da im 

Nije uvaženo. Prema dopisu Ministarstva gospodarstva od 29. 

travnja 2014. godine (KLASA: 310-02/14-01/98  

UR.BROJ: 526-04-01-02-01/1-14-2), krajnji kupci koji plaćaju 

naknadu za OIEiK imaju pravo na električnu energiju 

proizvedenu u sustavu poticanja te su opskrbljivači dužni 

električnu energiju preuzetu od HROTE razdijeliti svojim 

kupcima proporcionalno prodanoj energiji u obračunskom 

razdoblju. Time je pojašnjena dvojba oko primjene članka 8. 

stavak 7. Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje električne 

energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Narodne 

novine", br. 128/13) te članka 11. stavak 5. i članka 46. stavak 21. 

Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 22/13). 

 

Povrh navedeno, Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla 

električne energije onemogućava izdavanja jamstava za 

električnu energiju koju proizvode povlašteni proizvođači u 

sustavu poticanja. 
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mora biti omogućena fleksibilnosti prilikom izbora načina 

plasiranja iste na tržište. Automatska pro-rata alokacija 

onemogućava da se kupljenom robom, koja je u tom trenutku 

vlasništvo opskrbljivača, postupa na komercijalno najprihvatljiviji 

način, odnosno da se kupljena zelena energija plasira upravo onom 

kupcu koje istu želi kupiti. 

 

Predlažemo da se uzeta pretpostavka izmjeni, te da se 

opskrbljivačima izdaju Jamstva o podrijetlu za volumen energije 

preuzete iz sustava poticaja. 

 

ii) Opseg izvještavanja krajnjih kupaca 

 

Budući da je opskrbljivač dužan izvještaj o podrijetlu električne 

energije dostaviti jednom godišnje najkasnije do 1. srpnja tekuće 

godine za prethodno izvještajno razdoblje (kalendarsku godinu), 

vrlo često se može dogoditi situacija u kojoj opskrbljivač dostavlja 

izvještaj o podrijetlu električne energije kupcu s kojim više nema 

važeći ugovor o opskrbi. Kako bi izbjegli „uznemiravanje“ kupaca 

od strane bivšeg opskrbljivača, predlažemo jasno propisano pravilo 

da se informiranje o podrijetlu električne energije odvija putem web 

stranice ukoliko u trenutku izvještavanja kupac nema aktualni 

ugovor s obveznikom izvještavanja. 

Djelomično uvaženo. Opskrbljivač je dužan izvještaj kupcu 

dostaviti samo krajnjim kupcima koje opskrbljuje u trenutku 

izrade navedenog izvještaja. Međutim, krajnji kupac koji je 

promijenio opskrbljivača, može zatražiti svoj izvještaj kupcu od 

opskrbljivača koji ga je opskrbljivao u protekloj godini. 

 

Načelo izvještavanja je takvo da se uvijek izvještava svakog 

pojedinačnog kupca. Općenito izvještavanje putem web stranica 

nije u skladu s tim načelom. Povrh toga, nemaju svi kupci pristup 

internetu niti bi bilo jasno kako će saznati za tu specifičnu vrstu 

informacija.  

 

Uvažavajući potrebu za smanjivanjem troškova slanja obavijesti, 

u prijedlog Metodologije je ugrađena odredba kojom se dopušta 

uz prethodni pristanak stranke dostava obavijesti putem 

elektroničke pošte ili drugog komunikacijskog kanala. 

Članak 28. 

stavak 2. 

osnovne podatke o krajnjem kupcu ukoliko je u trenutku 

izvještavanja ugovor između kupca i opskrbljivača koji je dužan 

izvjestiti aktualan 

Nije uvaženo. Krajnji kupci koji plaćaju naknadu za OIEiK imaju 

pravo na električnu energiju proizvedenu u sustavu poticanja te 

su opskrbljivači dužni električnu energiju preuzetu od HROTE 
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BRISATI - strukturu udjela električne energije u odnosu na sustav 

poticanja 

razdijeliti svojim kupcima proporcionalno prodanoj energiji u 

obračunskom razdoblju. 

Članak 28. 

stavak 5. 

Opskrbljivač je dužan obavijest iz st 1 ovog članka dostaviti svim 

kupcima koje je opskrbljivao a čiji su ugovori sa opskrbljivačem u 

trenutku izvještavanja važeći, dok je za kupce čiji je ugovor istekao 

opskrbljivač dužan izvještaj objaviti na službenim web stranicama 

Djelomično uvaženo. Obrazloženje je već dano u okviru 

odgovora na načelne primjedbe na ovaj članak.  

3. Anonimni komentar Načelne 

primjedbe 

U aktima koji reguliraju pitanja jamstva podrijetla električne 

energije (Uredba o uspostavi sustava jamstava podrijetla električne 

energije, Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije, 

Pravila o korištenju registra jamstva podrijetla električne energije) 

nije jasan „kontrolni mehanizam“ u kontekstu mogućih zloporaba. 

Postoje prekršajne odredbe povezane sa sustavom jamstva 

podrijetla - članak 50. stavak 1. točka 5. Zakona o energiji i članak 

73. stavak 1. točka 27. Zakona o tržištu električne energije. 

Međutim, manjkaju izravne prekršajne odredbe povezane s 

objavom podrijetla. 

Nije jasna pozicija opskrbljivača u obvezi javne usluge, kao 

korisnika registra jamstava podrijetla električne energije, u odnosu 

na propisane metodologije (univerzalna+zajamčena), s obzirom da 

se radi o reguliranoj djelatnosti. 

Obveze izvještavanja krajnjih kupaca obuhvaćaju sve 

opskrbljivače.  

Predlažemo dopunu naslova metodologije na način da glasi: 

''Metodologija utvrđivanja podrijetla i izvještavanja o podrijetlu 

električne energije''. 

Nije uvaženo. Članak 36. stavak 2. Zakona o energiji koji 

propisuje donošenje predmetne Metodologije nije najbolje 

odredio naziv podzakonskog akta. Po svojoj naravi, predmetni akt 

obuhvaća metodologije koje koriste energetski subjekti u 

određivanju podrijetla, ali i pravila kojih se mora pridržavati u 

izvještavanju. Također nije razvidno da li se radi o jednoj i dvije 

metodologije, pri čemu naslov "Metodologija načina 

izvještavanja krajnjih kupaca" nije smislen. Stoga se priklonilo 

nazivu "Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije".  

Članak 3. 

stavak 1. 

nije jasan smisao teksta „pogon i način vođenja elektroenergetskih 

mreža“ (brisati). 

Nije uvaženo. Prema Zakonu o tržištu električne energije, propisi 

kojima se uređuje pogon i način vođenja elektroenergetskih 

mreža su Mrežna pravila prijenosnog sustava te Mrežna pravila 
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distribucijskog sustava. Oba akta su u izradi. S druge strane, na 

snazi u Mrežna pravila elektroenergetskog sustava koja također 

uređuju pogon i način vođenja elektroenergetskih mreža/sustava. 

Kako navedeni akti sadržavaju definicije nužno je navesti ih kao 

relevantne propise za izraze koje se koriste u Metodologiji. 

Članak 9. Ukoliko članak 9. ostane u finalnoj verziji metodologije, potrebno 

je u stavku 1 dodati podstavak: 

- bioplin 

Nije uvaženo. Bioplin kao obnovljivi izvor energije se dobiva iz 

biomase, pri čemu je biomasa definirana prema Direktivi 

2009/28/EZ . Isti pristup koristi se u AIB EECS FACT SHEET 5 

- tablici primarnih izvora energije i tehnologija koju objavljuje 

krovna europska organizacija koja organizira rad tijela za 

izdavanje jamstva podrijetla (Association of Issuing Bodies - 

AIB). 

Članak 15. 

stavak 3. 

U stavku 3 brisati riječi ''i krajnjeg kupca''. 

 

Ukoliko se radi o kupcu s vlastitom proizvodnjom, onda treba 

dodati :''i kupca s vlastitom proizvodnjom''. 

Ispravljeno u "kupca s vlastitom proizvodnjom''. 

Članak 17. 

stavak 6. 

U stavku 6. umjesto „u elektroenergetskom sustavu“ treba pisati „u 

prijenosnoj i distribucijskog mreži“ 

Uvaženo. 

Članak 19. pojasniti „dovoljno jamstava podrijetla“ ???? Dovoljno jamstava podrazumijeva da se svim kupcima osigurava 

jamstvo iz članka 23. Stoga se u članku 19. stavku 1. pozvalo na 

članak 23. 

Članak 28. 

stavak 1. 

U stavku 1 omogućiti iznimku vezano za rok dostave obavijesti 

kupcima u okviru univerzalne usluge, a koji imaju obračun dva puta 

godišnje, tako da im se obavijest može slati uz račun za potrošenu 

električnu energiju (ili definirati posebnu odredbu). 

Nije uvaženo. Izvještavanje o podrijetlu nije nužno povezano s 

izdavanjem računa ili obračunom. Stoga su rokovi izvještavanja 

usklađeni s praksom u Europskoj uniji i nisu povezani s drugim 

dostavama. Informiranje kupaca o podrijetlu na svakom računu 

će biti predmet daljnjeg unaprjeđenja Metodologije. 

Članak 28. 

stavak 5. 

Izmijeniti stavak 5. na način da opskrbljivač šalje obavijest svojim 

kupcima, u trenutku slanja obavijesti (a ne bivšim kupcima). 

Djelomično uvaženo. Opskrbljivač je dužan izvještaj kupcu 

dostaviti samo krajnjim kupcima koje opskrbljuje u trenutku 
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izrade navedenog izvještaja. Međutim, krajnji kupac koji je 

promijenio opskrbljivača, može zatražiti svoj izvještaj kupcu od 

opskrbljivača koji ga je opskrbljivao u protekloj godini. 

Članak 29. Prekratak rok između odluke Agencije o obvezujućim smjernicama 

i slanju obavijesti kupcu. Razdoblje od 31.5.do 1.7. je prekratko za 

pripremu obavijesti i slanje. 

Navedena odredba je obrisana. 

4.  Načelne 

primjedbe 

U tijeku je izrada Zakona o obnovljivim izvorima. S obzirom na 

značaj i odrednice predmetnog Zakona, preporuča se donošenje i 

usklađenje podzakonskog akta “Metodologije za utvrđivanje 

podrijetla električne energije i sa Zakonom o obnovljivim izvorima. 

 

Nije uvaženo. Kada Zakon o obnovljivim izvorima stupi na 

snagu, provesti će se potrebna usklađenja.  

 

Propisani krajnji rokovi za dostavu Izvješća o prethodnom 

izvještajnom razdoblju su iznimno dugački (HOPS i HEP-ODS 

dostavljaju HROTE-u do 31.3., HROTE objavljuje godišnje 

izvješće o udjelima i strukturi udjela do 31.5. tekuće godine za 

prethodnu kalendarsku godinu, Opskrbljivači izvještavaju kupca do 

1.7. tekuće godine za ostvarenja u prethodnom izvještajnom  

razdoblju, Opskrbljivači HERI god. izvješće o objavi podrijetla do 

31.7. za prethodnu godinu)  predugi proces, skratiti trajanje 

procesa za 3-4 mjeseca. 

Nije uvaženo. Rokovi izvještavanja za podrijetlo električne 

energije su usklađeni s praksom u Europskoj uniji te su određeni 

u skladu sa smjernicama najbolje prakse izrađene u sklopu EU 

projekta "Improving significantly the reliability and accuracy of 

the information given to consumers of electricity in Europe“ (tzv. 

RE-DISS projekt). 

U Prijedlogu se koriste različiti postotci za iskazivanje udjela (čl. 20 

postotci na tri decimalna mjesta, čl, 22. postotci na četiri decimalna 

mjesta, članak 28. Postotci na dva decimalna mjesta), poželjno 

ujednačiti. 

Djelomično uvaženo. Dva decimalna mjesta se koriste za 

izvještavanje krajnjih kupaca gdje nije nužna velika preciznost. 

Na ostalim mjestima su se uklonile odredbe o preciznosti na način 

da operator tržišta zadaje format za dostavu podataka u 

digitalnom obliku. 
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(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se odnosi 
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Tekst primjedbe/prijedloga Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja primjedbe ili prijedloga 

U Prijedlogu metodologije nužno je eksplicitno definirati da li se 

pod opsegom domicilne strukture izvora podrazumijeva i elektrane 

ili udio u elektranama izvan teritorija RH (npr. NE Krško, CHE 

Buško Blato) te koji je status dijela proizvedene električne energije 

na teritoriju RH (HE Dubrovnik, AG-B) čija se djelomična 

proizvodnja (1 od dva agregata) izravno isporučuje u susjedni 

sustav (BIH). 

Nije uvaženo. Električna energija iz CHE Buško Blato se uzima 

u obzir putem ENTSO-e strukture proizvodnje BiH. Takva prakse 

će biti dok BiH ne uspostavi sustav jamstva podrijetla električne 

energije kada će vlasnici CHE Buško Blato trebati dogovoriti 

raspodjelu jamstava podrijetla nastalih proizvodnjom u tom 

postrojenju, a koje će izdavati odgovarajuće tijelo u BiH. 

 

Kada HE Dubrovnik stekne pravo na izdavanje jamstava 

podrijetla, izdavati će se jamstva podrijetla električne energije za 

cjelokupnu isporučenu električnu energiju s obzirom da se radi o 

elektrani na prostoru RH (domena za koju je nadležan HROTE 

pri izdavanju jamstava). Stoga će raspodjelu jamstava podrijetla 

iz te elektrane međusobno trebati urediti vlasnici/korisnici. 

 

S obzirom da se NE Krško nalazi u državi u kojoj je uspostavljen 

sustav jamstava podrijetla električne energije, pitanje uvoza 

energije iz Slovenije se koordinirano rješava na razini EU. Stoga 

je uvoz električne energije iz NE Krško predmet koordinacije 

tijela nadležnih za objave podrijetla ili izdavanje jamstava 

podrijetla u drugim državama u kojima se provodi objava o 

podrijetlu na način određen Direktivom 2009/28/EZ i Direktivom 

2009/72/EZ. 

Poželjno je da se struktura proizvedene električne energije utvrđuje 

i za ugovorenu el. energiju koju koriste Operatori za pokriće 

gubitaka u prijenosnoj i distribucijskoj mreži. 

Uvaženo. U Metodologiju je ugrađen članak koji uređuje pitanje 

strukture električne energije koja se koristi za pokriće gubitaka u 

prijenosnoj, odnosno distribucijskoj mreži. 

Razlučiti ili objediniti izraze korištene u metodologiji  

“kogeneracije“ i “visoko-učinkovite kogeneracije“. 

Uvaženo. U tekstu Metodologije se sada ujednačeno koristi ili 

"kogeneracija" ili "kogeneracijsko postrojenje". Izraz 

"kogeneracija" je određen Zakonom o energiji. 
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Tekst primjedbe/prijedloga Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja primjedbe ili prijedloga 

U metodologiji se pojam “Obavijest“ koristi kod nuđenja tarifnih 

modela, ali i kod obvezujućeg izvještavanja o ostvarenju strukture 

proizvodnje el .energije. Prijedlog: Koristiti oba izraza:“ Obavijest“ 

za informiranje-usporedivost kod izbora tarifnih modela, 

a“Izvještaj“ za obvezujuće izvještavanje. 

Djelomično uvaženo. Metodologija je prerađena da se koristi 

pojam "Izvješće kupcu" kao pisana obavijest koja se dostavlja 

pojedinačnom kupcu.  

Obzirom na iskazanu dilemu u Popratnom dokumentu uz Prijedlog 

metodologije, kod oblika izvještavanja (Čl. 8. “osnovna podjela“ ili 

Čl. 9. “detaljna podjela“, predlažemo korištenje “osnovne podjele“ 

radi jednostavnosti i efikasnosti pravodobnog izvještavanja o 

strukturi izvora te složenosti tumačenja “nespecificirani i ostali 

oblici OIE“. 

Nije uvaženo. Dobra primjeri iz EU pokazuju kako je detaljnija 

podjela od interesa krajnjim kupcima, a osim toga, time se 

omogućava opskrbljivačima osmišljavanje različitijih tarifnih 

sustava sa zajamčenom strukturom. 

Kalendarski mjesec je obračunsko razdoblje, kalendarska godina 

izvještajno razdoblje u proizvodnji el. energije, pa predlažemo 

koristiti u Metodologiji i izraz kalendarski mjesec kod godišnjeg 

izvještavanja. 

Uvaženo. 

U Prijedlogu metodologije koristi se izraz “dobrovoljni certifikati“, 

nužno definirati u pojmovniku na što se odnosi te obrazložiti zašto 

isti nije primjenjiv u našem sustavu podrijetla električne energije 

(npr. TUV certifikat iz EU kojeg HEP-Proizvodnja ishodi godišnje 

za proteklih desetak godina).  

Uvaženo. U članak 3. stavak 2. dodane su definicije "dobrovoljno 

certificiranje" i "dobrovoljni certifikati". 

Tendencije u EU je postizanje pouzdanosti i preciznosti u 

objavama podrijetla, a koje se postiže ustrojavanjem i 

implementacijom jednoobraznog razvidnog sustava jamstva 

podrijetla predviđenog Direktivama 2009/28/EZ i Direktivama 

2009/72/EZ. Uvođenjem jamstava podrijetla električne energije, 

nema potrebe za drugim certifikatima. Takva situacija se odvija u 

cijeloj EU te se napuštaju različiti dobrovoljni oblici certificiranja 

i dobrovoljni certifikati. Institucije i trgovačka društva koje su 

provodile dobrovoljno certificiranje sada se transformiraju i 

pružaju svoje usluge unutar okvira za jamstva podrijetla. 
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Tekst primjedbe/prijedloga Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja primjedbe ili prijedloga 

Nedorečenost pitanja nadzora nad primjenom Metodologije – koji 

su načini nadzora, je li opskrbljivač uistinu ukinuo broj jamsava 

podrijetla kojeg je prikazao kupcu i regulatoru, kada se nadzor 

obavlja te koje su sankcije za opskrbljivača ukoliko bi kupcu i 

regulatoru neistinito prikazao broj ukinutih jamstava 

Uvaženo, Pitanje nadzora opskrbljivača je sada detaljno 

razrađeno unutar Metodologije. Opskrbljivači su dužni HROTE-

u i operatoru sustava slati podatke vezane uz jedinstvenu oznaku 

tarifnog modela. Suradnjom HROTE-a i operatora sustava moći 

će se učinkovito nadzirati potrošnja električne energije po 

tarifnom modelu te, sukladno tome, i potreba ukidanja jamstava 

podrijetla. 

 

Pod obvezu opskrbljivača prema krajnjim kupcima (možda čl. 28) 

trebalo bi dodati obvezu objave strukture ukinutih jamstava 

podrijetla električne energije prema geografskom porijeklu  

jamstava podrijetla. 

Djelomično usvojeno. Iako je takva mogućnost dopuštena 

člankom 27. u članku 28. nije osigurano izvještavanje po takvom 

kriteriju. Stoga je u čl. 28. dodan novi stavak kojim se to uređuje. 

Članak 1. 

stavak 2. 

Umjesto “primjenjuje se na opskrbu električnom energijom“ pisati 

na “proizvodnju i opskrbu električnom energijom“ 

Nije uvaženo. Iako Metodologija donosi obveze različitim 

subjektima, Metodologija se prvenstveno primjenjuje na 

opskrbljivače i njihovu obvezu izvještavanja po pitanju podrijetla 

električne energije. Navedena odredba dodatno naglašava da se tu 

razmatraju samo krajnji kupci u RH. 

Pitanje izdavanja jamstava podrijetla, koje je od primarnog 

interesa proizvođačima električne energije, propisano je 

Uredbom o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne 

energije. 

Članak 2. Predlažemo brisanje članka, budući je transponiranje navedenih 

članaka direktiva već izvršeno kroz Zakon o tržištu električne 

energije i Uredbu o uspostavi sustava jamstava podrijetla električne 

energije 

Nije uvaženo. Iako je povezivanje na direktive suvišno, ostavljene 

su poveznice kako bi korisnici iz drugih država lakše ocijenili 

usklađenost Metodologije s navedenim direktivama, a sve radi 

lakšeg međunarodnog priznavanja jamstava podrijetla električne 

energije iz RH.  

Članak 3. 

stavak 1. 

Navod “propisima koji uređuju pogon i način vođenja 

elektroenergetskih mreža“ je općenit te izlazi iz predmeta ove 

Nije uvaženo. Prema Zakonu o tržištu električne energije, propisi 

kojima se uređuje pogon i način vođenja elektroenergetskih 
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Metodologije. Prijedlog brisati. Pogon i vođenje mreža nemaju 

izravne veze s ovom metodologijom. 

mreža su Mrežna pravila prijenosnog sustava te Mrežna pravila 

distribucijskog sustava. Oba akta su u izradi. S druge strane, na 

snazi u Mrežna pravila elektroenergetskog sustava koja također 

uređuju pogon i način vođenja elektroenergetskih mreža/sustava. 

Kako navedeni akti sadržavaju definicije nužno je navesti ih kao 

relevantne propise za izraze koje se koriste u Metodologiji. 

Članak 3. 

stavak 2. 

U stavku (2) dodati definiciju pojma 'dobrovoljni certifikat'. Uvaženo. U članak 3. stavak 2. dodane su definicije "dobrovoljno 

certificiranje" i "dobrovoljni certifikati". 

 

Članak 3. 

stavak 2. 

točka 1. 

Umjesto “proizvodnih djelatnosti“ pisati “proizvodno-

prerađivačkih“ djelatnosti, kod “biomase“. 

Nije uvaženo. Koristi se pojam biomase iz Direktive 2009/28/EZ.  

Članak 3. 

stavak 2. 

točka 7. 

Umjesto “strukturi udjela pojedinih izvora energije u električnoj 

energiji“ pisati “strukturi udjela proizvedene električne energije iz 

pojedinih izvora“. Primijeniti prijedlog kroz tekst metodologije.  

Obrazloženje: Struktura izvora podrazumijeva udio u snazi, 

struktura proizvedene el. energije konkretizira udio u energiji. 

Nije uvaženo. "Struktura udjela pojedinih izvora energije" se 

uvijek odnosi na neku količinu električne energije. To ne mora 

nužno biti "proizvedena energija". Npr.: 

a) struktura udjela pojedinih izvora energije u električnoj energiji 

koju je opskrbljivač prodao krajnjem kupcu, 

b) struktura udjela pojedinih izvora energije u električnoj energiji 

koju je opskrbljivač nabavio na tržištu, 

c) struktura udjela pojedinih izvora energije u električnoj energiji 

koju je proizveo pojedini proizvođač. 

 

U tekstu se uvijek navodi da se radi o strukturi udjela pojedinih 

izvora energije u električnoj energiji. Stoga nema mogućnosti 

zabune s strukturom proizvodnih kapaciteta (snage). 

Članak 3. 

stavak 2. 

točka 9. 

Iza navoda “nije dokazana jamstvima podrijetla električne energije“ 

dodati “i ostvarenim otkupom iz sustava poticanja“. 

Nije uvaženo. Regulirani otkup električne energije iz sustava 

poticanja se smatra "drugim pouzdanim sustavima dokazivanja 

podrijetla" iz navedene definicije. 



12 

METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

- REZULTATI PROVEDENOG JAVNOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - 

Redni 

broj 

Naziv dionika 

(pojedinac, 

organizacija, 

institucija) 

Članak na 

koji se odnosi 

primjedba / 

prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja primjedbe ili prijedloga 

Članak 3. 

stavak 2. 

točka 10. 

Kogeneracije u sustavu poticanja, nisu eksplicitno definirane, u 

metodologiji se koriste izrazi visoko-učinkovite kogeneracije (čl.4.) 

i kogeneracije. Prijedlog: definirati oba izraza u pojmovniku. 

Uvaženo. U tekstu Metodologije se sada ujednačeno koristi ili 

"kogeneracija" ili "kogeneracijsko postrojenje". Izraz 

"kogeneracija" je određen Zakonom o energiji. 

Članak 4. Koristi se izraz visoko-učinkovita kogeneracija, definirati. Uvaženo. U tekstu Metodologije se sada ujednačeno koristi ili 

"kogeneracija" ili "kogeneracijsko postrojenje". Izraz 

"kogeneracija" je određen Zakonom o energiji. 

Članak 5. 

stavak 1. 

alineja 2. 

Ako Povlašteni proizvođač koristi kogeneracijsko postrojenje (blok) 

nije moguće da Opskrbljivač preuzme i proda svu proizvedenu 

električnu energiju jer se istodobno s proizvodnjom i troši dio 

proizvedene energije za tehnološki proces preko pripadajućeg VN 

rasklopišta i transformacije vlastite potrošnje u predmetnim 

termoelektranama-toplanama. 

Djelomično uvaženo. Riječ "proizveli" je zamijenjena riječju 

"isporučili". Time se naglasak daje na isporučenoj električnoj 

energiji (tzv. neto proizvodnji), a koja ne uključuje niti vlastitu 

potrošnju niti ostalu potrošnju potrebnu za proizvodnju te 

električne energije.  

Članak 5. 

stavak 1. 

alineja 3. 

Umjesto “ili“ izvještajima HROTE pisati “i/ili“, te dodati da je kod 

izračuna preostale energije poznata i “proizvedena el. energija u 

sustavu poticanja“. 

Nije uvaženo. Proizvedena električna energija u sustavu poticanja 

određena je kroz izvještaje HROTE-a. 

Članak 5. 

stavak 2. 

Prijedlog: Definirati da Izvještaji o strukturi udjela sadrže podatke 

iz sustava poticanja po mjesecima za predmetnu kalendarsku 

godinu. Pregled po mjesecima može olakšati utvrđivanje nepoznate 

strukture izvora za pojedini mjesec, s obzirom na proizvodnju 

tijekom pokusnog rada te uključenje u sustav poticanja novih OIE 

tijekom kalendarske godine. 

Nije uvaženo. Izvještavanje o podrijetlu se provodi na godišnjoj 

razini.  

Članak 5. 

stavci 4.-5. 

Stavci 4-5 su nepotrebni budući se pozivaju na Pravilnik, tj. 

Uredbu. 

Nije uvaženo. Iako je povezivanje na druge propise suvišno, 

ostavljene su poveznice kako bi korisnici iz drugih država lakše 

ocijenili usklađenost Metodologije s Direktivama 2009/72/EZ i 

2009/28/EZ, a sve radi lakšeg međunarodnog priznavanja 

jamstava podrijetla električne energije iz RH. 

Članak 6. 

stavak 1. 

Umjesto: “obavještava“ pisati “obavještava i izvještava“. Uvaženo. U Metodologiji se sad koristi pojam "Izvještaj kupcu" 

kao pisana obavijest koja se dostavlja pojedinačnom kupcu. 
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Tekst primjedbe/prijedloga Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja primjedbe ili prijedloga 

Razlučiti izraz “Obavijest“ i Izvještaj“, shodno navedenom u 

načelnim primjedbama. 

Sukladno tome, prema navedenom stavku opskrbljivač izvještava 

krajnjeg kupca o podrijetlu električne energije. 

Članak 6. 

stavak 1. 

Na koji način kupac ostvaruje zaštitu prava u slučaju kada sumnja u 

vjerodostojnost podataka i informacija iz obavijesti. 

Postoje prekršajne odredbe povezane sa sustavom jamstva 

podrijetla - članak 50. stavak 1. točka 5. Zakona o energiji i članak 

73. stavak 1. točka 27. Zakona o tržištu električne energije. 

Međutim, manjkaju izravne prekršajne odredbe povezane s 

objavom podrijetla. 

Članak 7. Dodati da se izvještava po mjesecima jer je mjesec obračunsko 

razdoblje za električnu energiju, a izvještajno razdoblje kalendarska 

godina. 

Nije uvaženo. Izvještavanje o podrijetlu se provodi na godišnjoj 

razini. Ukoliko bi se izvještavanje provodilo na mjesečnoj razini, 

tada bi mogućnost trgovanja jamstvima podrijetla bila vrlo 

ograničena i time onemogućila funkcioniranje sustava jamstva. 

Članak 9. Predlaže se brisanje članka i ostajanje pri osovnoj podjeli iz čl. 8. Nije uvaženo. Tendencije u EU je izvještavanje po dodatnim 

podjelama. Stoga je mogućnost predviđena, ali nije nužna. 

Članak 9. 

stavci 1. i 3. 

Navod “nespecificirani i ostali OIE“ promijeniti u “ostali OIE“, jer 

je izraz “nespecificirani“ sadržan u ostali. 

Nije uvaženo. Izraz “nespecificirani i ostali OIE“ je izraz koji se 

koristi u EU praksi. Važno je naglasiti "nespecificirani" s obzirom 

da u ovu kategoriju mogu biti uvrštena postrojenja koja pripadaju 

drugoj kategoriji, ali iz određenog razlog nisu osigurali jamstva s 

odgovarajućom oznakom tehnologije ili izvora. 

Članak 10. Potreban navod ili dodati stavak: 

U smislu primjene ove Metodologije, potreba izvještavanja o 

ostvarenoj strukturi izvora za krajnje kupce odnosi se na el, energiju 

isporučenu Operatorima za pokriće gubitaka u prijenosnoj i 

distribucijskoj mreži. 

Djelomično uvaženo. Uveden je novi članak kojim se uređuje 

utvrđivanje strukture električne energije koju operatori sustava 

koriste za pokriće gubitaka. 

Članak 11. 

stavak 1. 

Stavak (1) je nepotreban budući da je postupak ukidanja jamstava 

uređen Uredbom. 

Nije uvaženo. Iako je povezivanje na druge propise suvišno, 

ostavljene su poveznice kako bi korisnici iz drugih država lakše 

ocijenili usklađenost Metodologije s Direktivama 2009/72/EZ i 

2009/28/EZ, a sve radi lakšeg međunarodnog priznavanja 

jamstava podrijetla električne energije iz RH. 
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Tekst primjedbe/prijedloga Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja primjedbe ili prijedloga 

Članak 11. 

stavak 2. 

Upitno je da li predmetni stavak o “dobrovoljnim certifikatima“ 

pripada Članku 11. S obzirom na naslov poglavlja “Ukidanje 

jamstva podrijetla električne energije“. 

Uvaženo. Preuređen je stavak tako da je jasno da opskrbljivači ne 

mogu koristiti dobrovoljne certifikate i slične potvrde. 

Članak 12. Definirati grupe energetskih subjekata (proizvođači, opskrbljivači, 

operatori, trgovci…) na koje se odnose troškovi primjene ove 

metodologije. Napisani izrazi “energetski subjekti“ i „svi troškovi“ 

su općeniti nedovoljno jasni za primjenu Metodologije.  

Uvaženo. Navedena odredba je obrisana. 

Uskladiti ovaj članak s čl.1.st.2. budući je u istom rečeno da se 

Metodologija odnosi samo na opskrbu. 

Uvaženo. Navedena odredba je obrisana. 

Članak 13. 

stavak 3. 

Potrebno je jasno precizirati po kojem članku se izvršava obveza 

HROTE-ovog izvještavanja, Članak 8 ili Članak 9. Za nuđenje i 

usporedbu troška el. energije po tarifnim modelima koristiti 

Obavijest, dok se obveza izvještavanja (HROTE, Opskrbljivači, 

Proizvođači) koristi Izvještaj. 

Djelomično usvojeno. Stavak 4. je dorađen tako da se povezuje 

"izvještaj kupcu" s člankom u kojem je taj izvještaj definiran. 

Članak 13. 

stavak 4. 

Opskrbljivač u obvezi izvještavanja krajnjih kupaca treba koristi 

“Izvještaj“ umjesto “Obavijesti“. 

Uvaženo. Opskrbljivač izrađuje "izvještaj kupcu" u kojem 

izvještava krajnjeg kupca. 

Stavak je dorađen tako da se povezuje "izvještaj kupcu" s 

člankom u kojem je ta obavijest definirana. 

Članak 15. 

stavak 1. 

Umjesto 31. ožujak pisati 31. siječanj. Nije uvaženo. Povezivanje na 31. siječnja može stvoriti tehničke 

poteškoće u dostavi podataka zbog očitanja. S obzirom da se radi 

o godišnjim podacima nema potreba skraćivati rok za dostavu 

podataka. 

Članak 15. 

stavak 3. 

Brisati “ i krajnjeg kupca“ jer se radi o obvezi Operatora da dostavi 

energetske podatke o proizvedenoj el. energiji (klasifikacija 

energenata-tj, primarni izvor energije) i primijenjena tehnologija u 

proizvodnji el. energije (klasifikacija prema vrstama elektrana).  

Ispravljeno. Obvezu ima i "kupac s vlastitom proizvodnjom" koji 

isporučuje električnu energiju u mrežu. 
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Tekst primjedbe/prijedloga Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja primjedbe ili prijedloga 

Umjesto “i/ili“ pisati “i“, traži se klasifikacija po energentima 

(izvorima) i po tehnologiji (vrste ili tehnološke skupine elektrana). 

Uvaženo. 

Definirati obračunska razdoblja (mjesec) za dostavu podataka u 

izvještajnom razdoblju.(kal. god.). 

U prvom stavku se navodi da se radi o godišnjoj dostavi podataka 

za prethodno izvještajno razdoblje. 

Članak 16. Proširenje naslova “Prikupljanje podataka od proizvođača“ u naslov 

“Prikupljanje podataka od proizvođača izvan sustava poticanja i 

kupaca s vlastitom proizvodnjom“ 

Djelomično ispravljeno. Naslov odgovara članku i glasi 

"Dužnosti proizvođača električne energije s postrojenjima koja 

koriste više vrsta goriva" 

Članak 16. 

stavak 1. 

Ne navoditi tj. brisati ekstra lako loživo ulje (ELLU) jer se isto 

praktički koristi samo za potpalu - iznimna (minorna) uporaba 

ELLU u proizvodnji električne energije. U proteklih desetak godina 

nije korišten ELLU za proizvodnju električne energije. 

Navod “i prirodni plin i ekstra lako ulje za loženje“ promijeniti u 

“prirodni plin i/ili loživo ulje“. 

Uvaženo. Obrisan je primjer u zagradi. 

Članak 17. 

stavak 1. 

Definirati da li domaća proizvodnja podrazumijeva i 50% NEK ili 

ne, utjecaj na stavke u Prilozima. 

Nije uvaženo. Uvoz električne energije iz NE Krško je predmet 

usuglašavanja s tijelima nadležnim za objave podrijetla ili 

izdavanje jamstava podrijetla u Republici Sloveniji. Stoga je to 

obuhvaćeno stavkom 5. navedenog članka. 

Članak 17. 

stavci 1., 2. i 

5. 

Definirati korištene izraze “neto izvezena električna energija“ i 

“neto uvezena električna energija“, što je neto i da li postoji u 

praksi? 

Uvaženo. U članak 3. stavak 2. dodane su definicije "neto 

uvezena električne energija" i " neto izvezena električne energija 

". 

Članak 17. 

stavak 6. 

Umjesto izraza “pokriće gubitaka u elektroenergetskom sustavu“ 

koristiti izraz “pokriće gubitaka u prijenosnoj, odnosno 

distribucijskoj mreži“. 

Uvaženo. 

Članak 18. 

stavak 3. 

Jednoznačno odrediti korištenu podjelu strukture izvora prema 

članku 8, tj. ne koristiti detaljnu podjelu jer ista neće bitno utjecati 

na veličinu preostalog dijela el. energije, tj. iznos energije 

Ne uvažava se. Tendencije u EU je izvještavanje po dodatnim 

podjelama. Stoga je mogućnost predviđena, ali nije nužna. 
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Tekst primjedbe/prijedloga Razlog prihvaćanja/neprihvaćanja primjedbe ili prijedloga 

nepoznatog podrijetla, a može bitno usporiti pripremu podataka za 

izvješća. 

Članak 19. 

stavak 1. 

Nedovoljno objašnjen pojam “ukinuti dovoljno jamstva“. Dovoljno jamstava podrazumijeva da se svim kupcima osigurava 

jamstvo iz članka 23. Stoga se u članku 19. stavku 1. pozvalo na 

članak 23. 

Članak 20. 

stavak 1. 

Umjesto “člankom 20“ pisati “člankom 19“. Ispravljeno. 

Članak 22. 

stavak 5. 

Umjesto “količine energije u MWh na tri decimalna mjesta“ pisati 

“količine energije u kWh“. 

Nije uvaženo. Kao jedinica za količinu električne energije koristi 

se MWh zbog jednostavnosti jer je osnovna jedinica jamstva 

podrijetla električne energije 1 MWh  

Članak 23. Definirati obveze (jamstvo) opskrbljivača prema krajnjim kupcima 

ako opskrbljivač nije izvršio ugovorene obveze o zajamčenoj 

strukturi udjela pojedinih izvora el. energije. 

Nije moguće unaprijed predvidjeti sve moguće povrede 

ugovornih ili propisanih obveza. Treba naglasiti da postoje 

prekršajne odredbe povezane sa sustavom jamstva podrijetla ( 

članak 50. stavak 1. točka 5. Zakona o energiji i članak 73. stavak 

1. točka 27. Zakona o tržištu električne energije). Međutim, 

manjkaju izravne prekršajne odredbe povezane s objavom 

podrijetla. 

Članak 24. 

stavak 2. 

Brisati stavak (2) temeljem prethodnih navoda, preferirati osnovnu 

strukturu izvora. 

Nije uvaženo. Tendencije u EU je izvještavanje po dodatnim 

podjelama. Stoga je mogućnost predviđena, ali nije nužna. 

Članak 25. 

stavak 1. 

Brisati „isključivo“, što ako se uvode tarifni modeli s ciljem 

“peglanja dnevnog dijagrama opterećenja“, danas izrazito 

nepovoljnog oblika. 

Ispravljeno na način da je uklonjena riječ "isključivo". Navedena 

odredba, kao i navedeni članak, odnosi se na tarifne modele ili 

ugovore koji uključuju jamstvo vezano uz podrijetlo ili druge 

podatke iz jamstava (čl. 27). To može skupno obuhvaćati više 

pojedinačnih tarifnih modela koji se razlikuju po drugim tarifnim 

elementima/stavkama (npr. viša/niža dnevna tarifna stavka). 

Objedinjavanje u izvještavanju je tako predviđeno čl.22 st.4. 
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Članak 25. 

stavak 2. 

Zašto se Metodologijom odbacuju “drugi“ certifikati, osobito ako se 

radi o renomiranim certifikacijskim tvrtkama iz EU te dosadašnjoj 

desetogodišnjoj praksi certifikacije u RH. 

Tendencije u EU je postizanje pouzdanosti i preciznosti u 

objavama podrijetla, a koje se postiže ustrojavanjem i 

implementacijom jednoobraznog razvidnog sustava jamstva 

podrijetla predviđenog Direktivama 2009/28/EZ i Direktivama 

2009/72/EZ. Uvođenjem jamstava podrijetla električne energije, 

nema potrebe za drugim certifikatima. Takva situacija se odvija u 

cijeloj EU te se napuštaju različiti dobrovoljni oblici certificiranja 

i dobrovoljni certifikati. Institucije i trgovačka društva koje su 

provodile dobrovoljno certificiranje sada se transformiraju i 

pružaju svoje usluge unutar okvira za jamstva podrijetla. 

Članak 25. 

stavak 3. 

Stavak (3) je previše restriktivan i ograničavajući u pogledu 

obavljanja opskrbne djelatnosti.  

Predlažemo dodati stavak“Ugovor o opskrbi za čije sklapanje je 

uvjet bilo postojanje jamstva podrijetla el.en. je ništetan ukoliko su 

tvrdnje o istome odnosno priložena dokumentacija neistiniti.“ 

Nije uvaženo. Odredba je ograničavajuća kako bi se osigurala 

ISKLJUČIVA primjena sustava jamstva podrijetla, a prema 

Direktivi 2009/28/EZ i praksi u EU. 

Prijedlog novog stavka kojim bi ugovori po određenim uvjetima 

bili ništetni se ne može uvažiti. Podrijetlo se dokazuje kupcima 

prema ovoj metodologiji.  

Članak 28. 

stavak 1. 

Pri definiranju roka za dostavu obavijesti krajnjim kupcima treba 

voditi računa o činjenici da se veliki broj kupaca očitava dva puta 

godišnje, odnosno da im se obračun i račun šalju dva puta godišnje, 

a ne mjesečno. 

 

Nije uvaženo. Izvještavanje o podrijetlu nije nužno povezano s 

izdavanjem računa ili obračunom. Stoga su rokovi izvještavanja 

usklađeni s praksom u Europskoj uniji i nisu povezani s drugim 

dostavama. Informiranje kupaca o podrijetlu na svakom računu 

će biti predmet daljnjeg unaprjeđenja Metodologije. 

Dodati novi stavak koji glasi: 'Opskrbljivač može krajnjem kupcu 

obavijest iz st.1 ovog članka dostaviti u tiskanom ili elektronskom 

obliku'. Time se usklađuje poslovanje s praksom izdavanja računa u 

elektronskom obliku. 

Djelomično uvaženo. U prijedlog Metodologije je ugrađena 

odredba kojom se dopušta uz prethodni pisani pristanak stranke 

dostava obavijesti u elektroničkom obliku. 

Umjesto “obavijest“ pisati “izvještaj“, odnosi se na izvještajno 

razdoblje, nema karakter obavijesti već propisanog /obvezujućeg 

izvještavanja. 

Uvaženo. 
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Članak 28. 

stavak 5. 

Stavak (5) izmijeniti da glasi 'Opskrbljivač je dužan obavijest iz st. 

1. ovog članka dostaviti svim krajnjim kupcima s kojima ima 

sklopljen ugovor o opskrbi zaključno s datumom slanja obavijesti'. 

Djelomično uvaženo. Opskrbljivač je dužan izvještaj kupcu 

dostaviti samo krajnjim kupcima koje opskrbljuje u trenutku 

izrade navedenog izvještaja. Međutim, krajnji kupac koji je 

promijenio opskrbljivača, može zatražiti svoj izvještaj kupcu od 

opskrbljivača koji ga je opskrbljivao u protekloj godini. 

Članak 29. Razdoblje od 31.5.do 1.7. je prekratak za pripremu obavijesti i 

slanje obavijesti kupcu.  

Uvaženo. Novi rok je 31. ožujka. 

Metodologija bi trebala utvrditi grafičko oblikovanje obavijesti, a 

ne ga utvrđivati na godišnjoj razini i time još povećavati trošak 

opskrbljivačima, kao i neizvjesnost do krajnjeg roka slanja 

obavijesti. 

Djelomično uvaženo. Umjesto utvrđivanja grafičkog oblikovanja 

izvješća kupcu, određene su smjernice za izradu izvješća. 

Članak 30. U okviru nadzora nad primjenom Metodologije potrebno je 

predvidjeti mogućnost prigovora opskrbljivača HERA-i, posebice u 

svezi istinitosti sadržaja obavijesti krajnjim kupcima o podrijetlu 

el.en. i strukturi udjela pojedinih izvora el.en. objavljenih na webu 

drugih opskrbljivača te uvrstiti odredbu prema kojoj bi HERA imala 

pravo utvrditi ništavim pravni posao čiji je uvjet bio postojanje 

jamstva podrijetla ukoliko utvrdi da su tvrdnje o jamstvu tj. 

dokumentacija neistinita. 

Nije uvaženo. HERA nije nadležna za utvrđivanje povreda 

pojedinog ugovora o opskrbi. Nadalje, nije moguće unaprijed 

predvidjeti sve moguće povrede ugovornih ili propisanih obveza. 

Treba naglasiti da postoje prekršajne odredbe povezane sa 

sustavom jamstva podrijetla ( članak 50. stavak 1. točka 5. 

Zakona o energiji i članak 73. stavak 1. točka 27. Zakona o tržištu 

električne energije). Međutim, manjkaju izravne prekršajne 

odredbe povezane s objavom podrijetla. 

Članak 33. Umjesto “dobrovoljni certifikati“ koristiti prikladniji izraz, u smislu 

jamstva podrijetla, certifikacija izvora el. energije u smislu ove 

metodologije je uvijek dobrovoljna odluka Proizvođača. 

Uvaženo. U članak 3. stavak 2. dodane su definicije "dobrovoljno 

certificiranje" i "dobrovoljni certifikati". 

Članak 33. 

stavak 1. 

Predlažemo produljenje roka u kojem se mogu koristiti dobrovoljni 

certifikati do kraja 2015. budući je HEP Opskba d.o.o. već sklopila 

ugovore o opskrbi na rok od godinu dana kojima je preuzela ovbezu 

ukidanja dobrovoljnih certifikata TUV SUD za isporučenu el.en. do 

njihovog isteka u 2015.  

Napominjemo da se za proizvodenu električnu energiju u 2014. 

izdaju dobrovoljni certifikati tipa TUV SUD u 2015. 

Uvaženo. 
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PRILOG 1. Umjesto MWh pisati kWh. Nije uvaženo. Kao jedinica za količinu električne energije koristi 

se MWh zbog jednostavnosti jer je osnovna jedinica jamstva 

podrijetla električne energije 1 MWh 

PRILOG 2. Umjesto MWh pisati kWh. Nije uvaženo. Kao jedinica za količinu električne energije koristi 

se MWh zbog jednostavnosti jer je osnovna jedinica jamstva 

podrijetla električne energije 1 MWh 

PRILOG 4. Umjesto “nuklearne energije“ pisati “nuklearnog goriva“, vidi kao 

fosilna goriva. 

Električna energije iz nuklearnog goriva ne proizvodi se u RH, 

svrha navođenja u tablici. 

Djelomično uvaženo. U Metodologiji se sada koristi "električna 

energija proizvedena iz nuklearnog goriva" 

Kako bi se olakšalo razumijevanje tablica, uvijek se struktura 

određuje za sve izvore. Stoga nije nužno uklanjati određeno polje, 

već se može upisivati iznos 0 (ili 0%). 

 


