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S obzirom na sve složenije odnose između energetskih subjekata te njihovih
odnosa s kupcima, odnosno korisnicima mreže, nužno je pojedine odredbe ovog
prijedloga Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (u
daljnjem tekstu: Općih uvjeta) izmijeniti i dopuniti, kao i dodati nove odredbe
kojima će se određena pitanja od bitne važnosti propisati na zadovoljavajući način,
u cilju izbjegavanja nepotrebnih prigovora i tužbi te ujednačavanja poslovne
prakse.
Naglašava se važnost usklađenja ovog propisa s ostalim povezanim provedbenim
propisima, barem na koncepcijskoj razini, posebice s uredbom o priključenju
(MINGO), pravilnikom o priključenju (HERA), uvjetima kvalitete (HERA) i
pravilima o djelovanju tržišta (HROTE). S obzirom da je u tijeku javno
savjetovanje vezano za pravila o promjeni opskrbljivača, potrebna je završna
provjera usklađenosti pojedinih odredbi ovih pravila s Općim uvjetima. Također, s
obzirom na aktualne izmjene i dopune ZoTEE-a te razradu zakona o obnovljivim
izvorima, potrebno je voditi računa o usklađenju Općih uvjeta s načelima ovih
zakona.
Posebnu pozornost nužno je posvetiti usklađenju ključnih izraza koji se koriste u
raznim propisima u cilju izbjegavanja različitih tumačenja, a posljedično tome i
različite primjene koje mogu generirati nepotrebne probleme. Pored navedenih
propisa, pitanje usklađenja izraza odnosi se i na mrežna pravila operatora sustava.
Od iznimne važnosti je problematika koja se odnosi na proizvođače i kupce s
vlastitom proizvodnjom, s obzirom na sve veći broj ove kategorije korisnika mreže
i složenost međusobnih odnosa (korisnik mreže, operator sustava, opskrbljivač,
„otkupljivač“). Vezano za proizvođače električne energije, pitanje pružanja
pomoćnih usluga operatoru sustava u ovom aktu potrebno je riješiti barem na
razini načela i temeljnih pravila za međusobne odnose.
S obzirom na dosadašnju praksu vezano za sklapanje ugovora, predlaže se
uvođenje ugovora o pristupanju za postojeće i nove kupce kategorije kućanstvo te
kategorije poduzetništvo na niskom naponu (barem za kupce s priključnom
snagom do uključivo 20 kW). Ova značajna promjena predlaže se kao uobičajeno
rješenje u ODS-ovima u drugim državama te tvrtkama (npr. telekomunikacijske
tvrtke, banke i sl.). Sklapanje ugovora za ove kategorije kupaca je izuzetno
složeno i izvrgnuto potrebi čestih i nepotrebnih izmjena i dopuna. Ključni problem
je veliki broj kupaca (cca 2,4 mil. OMM) koji, unatoč višekratnim zahtjevima za
sklapanje, ne vraćaju potpisane ugovore. Jedini mehanizam za rješavanje ovog
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problema je obustava isporuke električne energije, što se smatra drastičnom i
nepotrebnom mjerom.
Također, predlaže se uvođenje obveznog izdavanja jedinstvenog računa i za kupce
kategorije poduzetništvo na niskom naponu, odnosno za OMM s priključnom
snagom do uključivo 20 kW, izuzev kupaca koji imaju više OMM-a od kojih
barem jedno ima priključnu snagu veću od 20 kW.
Vezano za odredbe koje se odnose na očitanje brojila, smatra se da se o ovom
pitanju treba posvetiti posebnu pozornost, s obzirom da su mjerni podaci ključni za
kvalitetu usluge te odnose između sudionika na tržištu električne energije.
Predlaže se mogućnost odabira trajanja obračunskog razdoblja (mjesečno,
šestomjesečno, godišnje) svim kupcima s priključnom snagom do uključivo 20
kW, osim onih koji su ili će biti opremljeni brojilima s daljinskim očitanjem.
Predložene izmjene odredbi koje se odnose na NPEE utemeljene su na izračunima
karakterističnih slučajeva i usporedbi s važećim Općim uvjetima. Prema prijedlogu
metodologije iz javne rasprave, dobiju se neprimjereno visoki iznosi naknada. S
obzirom da su iznosi naknada prema važećoj metodologiji također neprimjereno
visoki, predlaže se metodologija koja rezultira primjerenijim i ujednačenijim
iznosima naknada. Alternativno, neovlaštena potrošnja se može uokviriti u
pozitivne propise RH, odnosno svesti na utvrđivanje stvarne štete. S obzirom da se
radi o šteti, ona se odnosi na naknadu za korištenje mreže (trošak energije za
gubitke). Iznos štete je moguće utvrditi primjerice kao trostruku prosječnu
potrošnju za kućanstvo pomnoženu sa brojem mjeseci. Za poduzetništvo je
moguće da se, kao i u slučaju neispravnog mjerenja, iznos štete utvrdi u novom
obračunskom razdoblju kao stvarna mjesečna potrošnja, da se ista pomnoži s
korekcijskim faktorom primjerice 1,5 i brojem mjeseci te oduzmu obračunati
iznosi.
Smatra se nužnim utvrditi odredbe ovih Općih uvjeta prema kojima će se
preuzimati dijelovi prijenosne i distribucijske mreže, uključujući priključke i
mjernu opremu, u vlasništvo i nadležnost operatora sustava, sukladno članku 76.
ZoTEE.
Predlaže se regulirati načine i dokazivanje komuniciranja te ostalo što je
problematično u međusobnim odnosima (naznačiti moguće oblike i uvjete za
elektroničku komunikaciju). Prema pravnom tumačenju, jedini vjerodostojni
dokaz o primitku pošiljke je potpisana povratnica. Propisati korisniku mreže
obvezu dostave kontakt podataka, kako bi operator sustava mogao provoditi
propisane obveze obavješćivanja. To je jedini način da se sustavno uređuju matični
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podaci o kupcima (poseban problem je iznimno velik broj neevidentiranih
kupoprodaja i nasljeđivanja – pretpostavka cca 20% OMM s krivim matičnim
podacima).
Predlaže se posebnom odredbom propisati struktura i obvezni sadržaj Liste za
potrošače električne energije (članak 63. stavak 3 ZoTEE-a), vezano za
informacije o pravima potrošača (Veza:
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130618european_energy_consumer_checklist_0.pdf)
Glavne primjedbe odnose se na odredbe vezano za:
- gubitak statusa kupca temeljem važećih (starih) Općih uvjeta
- poslovne procese koji imaju bitan utjecaj na poslovanje sudionika na
tržištu električne energije i njihove međusobne odnose
- novu kategoriju korisnika mreže – kupca s vlastitom proizvodnjom
električne energije
- poveznice s drugim provedbenim propisima
- sustavnu ugradnju brojila s daljinskim očitanjem i naprednih brojila
- neovlaštenu potrošnju električne energije
- dinamiku i pravila vezano za očitanje
- isključenje kupaca na zahtjev opskrbljivača
- promjenu kategorije potrošnje
- utvrđivanje i kontrolu priključne snage
- ugovaranje i obračun vršne snage
- zajedničku potrošnju u zgradama
- sprječavanje zloporaba
„prijelaz“ s važećih na nove Opće uvjete
- rokove za prilagodbu poslovanja
Ukazuje se na potrebu usklađenja rokova koji se odnose na ključne poslovne
procese i međusobne odnose svih sudionika na tržištu električne energije.
Ujednačiti izraze u cijelom tekstu te ih dosljedno provesti u cijelom tekstu:
- pisani put - pisani oblik
- kupac - krajnji kupac
- mjesečna obveza - mjesečna novčana obveza
- očitanje - očitavanje
- nazivi propisa (veliko/malo slovo)
- prekid isporuke – obustava isporuke – prekid napajanja
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Mjerni podaci, očitanja – kvalitetni i pravovremeni mjerni podaci su osnova za
funkcioniranje tržišta, bez navedenog nemoguće davanje kvalitetnih ponuda
kupcima, planiranje, uravnoteženje, … Stoga je nužna kvalitetna razrada odredbi
vezano uz mjerne podatke, a posebice:
a. Definicija mjernih podataka
b. Dostava satnih profila za 12mj unazad na zahtjev opskrbljivača, uz
punomoć kupca
c. Redovna usluga dostavljanja mjernih podataka na dnevnoj razini
d. Za potrebe izračuna ostvarenja opskrbljivača očitanja će se svesti na
kalendarski mjesec
Ostvarenje potrošnje, nadomjesne krivulje – dosadašnji način utvrđivanja
akontacijskih rata i ostvarenja potrošnje funkcionirao je u uvjetima jednog
opskrbljivača. U uvjetima otvorenog tržišta s više aktivnih opskrbljivača potrebno
je unaprediti dosadašnje mehanizme, a posebice:
a. Mehanizam sravnavanja razlike između akontacijskih rata i ostvarene
potrošnje
b. Planiranje vršne snage (SN,VN) nije u skladu za zakonom
c. Definirati mehanizam za kompenzaciju opskrbljivača za štetu koja
proizlazi iz krivih očitanja, kvara na brojilu ... itd.
 Problem namire obračunske razlike za Opskrbljivače koji opskrbljuju kod
kućanstava. Dosadašnja metoda je nejasna i otvara mogućnosti velikih razlika
na koje Opskrbljivači nemaju utjecaja:
a. Zbog razlike između stvarne i akontacijski zaračunate potrošnje
javlja se diferencijal koji se treba vratiti ili namiriti od opskrbljivača
b. Trenutna metoda namire je ad-hoc i uzrok je veliki gubitaka
opskrbljivačima
c. Potrebno je predvidjeti jasnu metodu namire
 Ugovorni odnosi između ODS-a i opskrbljivača moraju biti razvidno i
nedvosmisleno definirati. Smatramo da definiranje ugovornih odnosa ne smije
biti rezultat bilateralnog pregovaranja jer u tom slučaju postoji opasnost da se
dogovor ne može postići što neminovno vodi ka sporovima. U slučaju
bilateralnog pregovaranja za sva sporna pitanja u konačnici će se tražiti
tumačenje/posredovanje HERA-e. S tog aspekta smatramo daje potrebno
prijedlog doraditi sa:
a. Prijedlogom ugovora kojeg HERA odobrava (bilateralno
pregovaranje treba izbjeći)
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Jedinstveni račun je opcija
Jedinstveni račun i povezani instrumenti osiguranja plaćanja u max.
iznosu od jednomjesečnog potraživanja
d. Regulirana kompenzacija za nenaplativa potraživanja
e. Regulirana naknada za pokriće operativnih troškova
f. Nestandardne usluge ODS-a su isključene
Ugovori o opskrbi definiran su zajedničkim okvirnim sadržajem bez jasne
distinkcije između Ugovora za različite uvjete opskrbe. Smatramo da bi
ugovore o opskrbi trebalo diferencirati kako bi status kupca u različitim
uvjetima Opskrbe bio jasno razgraničen i definiran. Stoga predlažemo da se
definiraju osnovni/obvezujući elementi različitih ugovora:
a. Univerzalna usluga
i. Ugovor reguliran, odobrava ga HERA
b. Zajamčena usluga
i. Ugovor reguliran, odobrava HERA
c. Komercijalni ugovor o opskrbi
i. Ugovor nije reguliran, Opći uvjeti taksativno navode što
ugovor mora sadržavati
ii. Opskrbljivač ima pravo na zaračunavanje ugovorne kazne u
slučaju davanja dodatne pogodnosti
d. Kupac s vlastitom proizvodnjom
i. ...treba definirati
Usklađivanje Općih uvjeta za prijedlogom Zakona o OIE. i do sada
raspoloživih informacija o prijedlogu Zakona o OIE smatramo da postoji
velika vjerojatnost da će istim biti definirani mehanizmi koji u velikoj mjeri
direktno utječu na sadržaj i mehanizme „Općih uvjeta“ te smatramo da bi u
postupku donošenja „Općih uvjeta“ trebalo konzultirati donosioca prijedloga
Zakona o OIE
U poglavlju „Mjere zaštite krajnjih kupaca“ članak 106. stavak 6. definirana je
obveza najave prodajnih agenata najmanje tri dana u naprijed za slučaj
davanja ponuda izvan poslovnih prostora. Smatramo ovu odredbu nejasnom,
neprovedivom i zakonski upitnom. Sklapanje ugovora izvan poslovnih
prostorija detaljno je definirano Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14). Niti
jedna odredba navedenog zakona kao ni Zakona o uslugama (NN 80/11) ) te
Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14) ne
spominje obvezu najave prodajnih agenata. Stoga smatramo da se ni
podzakonskim aktom proizašlim iz Zakona o tržištu električne energije ne
b.
c.
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može nametnuti obveza koja ne proizlazi iz primarnih Zakona kojima se
regulira navedena tematika.
 Predlaže se da se iz OU brišu odredbe o točke 8.1. KATEGORIJE
POTROŠNJE I TARIFNI MODELI ZA KORIŠTENJE MREŽE
Agencija je dužna donijeti metodologiju za korištenje prijenosne mreže,
metodologiju za korištenje distribucijske mreže, metodologiju za univerzalnu
opskrbu i metodologiju za zajamčenu opskrbu i u svakoj od njih određuje
kategorije potrošnje i tarifne modele pa nam se tako učestalo definiranje
kategorije potrošnje i tarifnih modela, koji su još povrh svega neusklađeni čini
upitnim. Ako je to područje OU onda ih treba brisati iz svih metodologija
odnosno brinuti o njihovoj usklađenosti što zasada nije slučaj.
Budući da mogućnost izdavanja jedinstvenog računa predstavlja nužan preduvjet
za značajno poboljšanje kvalitete usluge koju je opskrbljivač spreman ponuditi
kupcu, smatramo da su odredbe ZTEE sasvim jasne i dovoljne, te da donošenje
ovih Općih uvjeta (dalje u tekstu: OU) ne smije predstavljati uvjet za sklapanje
ugovora između Operatora sustava i onog Opskrbljivača koji želi određenim
kupcima izdavati jedinstven račun, kojim će se regulirati sve međusobne obveze,
između ostalog i uvjeti izdavanja jedinstvenog računa.
Nezavisno od gore zapisanog i samo iz opreza predlažemo da se u OU definira rok
u kojem ugovor mora biti sklopljen-predlažemo da rok bude 30 dana od dana
stupanja na snagu ovih OU. Ispostavljamo, da naš prijedlog vezano na određivanje
tog roka o OU ne smije biti izgovor za operatora sustava, da ne želi sklopiti ugovor
već danas.
Obzirom da opskrbljivač sukladno ZTEE koji nije u javnoj obvezi MOŽE izdavati
jedinstveni račun, odredba članka 17 pravna je uzurpacija jer određuje nešto što
zakon ne definira. Opskrbljivač ima mogućnost odabira, a ne obvezu, zato to treba
pravilno definirati u članku 17.
Dodatne primjedbe upisane su pod člankom 17. Isto tako opskrbljivač mora imati
mogućnost izdavanja jedinstvenog računa ne samo kupcima kategorije kućanstvo
nego i kupcima kategorije poduzetništvo.
Prijedlog OU mora jasno u uvodnim odredbama odrediti tko može biti kupac
električne energije (dalje u tekstu: EE) naveden na ugovoru o opskrbi EE.
Prijedlog OU naime ne određuje, može li biti kupac EE na ugovoru o opskrbi
samo vlasnik građevine odnosno dijela građevine (stana) ili i neka treća osoba
(najamnik, korisnik, imatelj prava na upotrebu socijalnog stana,…), koja preuzima
EE na mjernom mjestu (dalje u tekstu: MM). Smatramo, da bi OU nužno morali
imati takvu odredbu, jer Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine, br.
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22/13; dalje u tekstu: ZTEE) u članku 3, točki 16 jasno određuje, da krajnji kupac
može biti svatko tko „kupuje električnu energiju za vlastito korištenje“. Zbog
takve definicije krajnjeg kupca u ZTEE može kupac na ugovoru o opskrbi biti i
treća osoba. Zbog toga predlažemo, da se u OU izričito zapiše:
- kupac EE može biti svaka osoba, koja preuzima EE na MM, bez obzira na to,
je li ta osoba vlasnik građevine ili djela građevine (stana) ili ne (više o tome u
primjedbama na članak 9);
- preduvjet za sklapanje ugovora o opskrbi od strane treće osobe je suglasnost
vlasnika za sklapanje ugovora o opskrbi, pri čemu već OU određuju, da je
vlasnik solidarni dužnik za plaćanje svih obveza treće osobe na ime
isporučene EE; više o tome - primjedbe na članak 9);
- da se odredba o promjeni vlasništva građevine (raskid ugovora od strane
dosadašnjeg vlasnika i sklapanje novog ugovora od strane novog vlasnika)
upotrebljava samo u slučajevima kada je kupac vlasnik, a ne kada je kupac
treća osoba (više o tome primjedbe na članak 14). Kada je kupac treća osoba
mora vrijediti sljedeće pravilo u slučaju promjene vlasništva: novi vlasnik ima
pravo na opoziv suglasnosti za sklapanje ugovora o opskrbi električnom
energijom. Ako danu suglasnost dosadašnjeg vlasnika ne opozove, ta
suglasnost ostaje na snazi (više o tome primjedbe na članak 9 i 14).
Na hrvatskom tržištu opskrbe EE, za kojeg trenutni Opći uvjeti za opskrbu
električnom energijom (Narodne novine, br. 14/06) određuju, da kupac
električne energije može biti samo vlasnik, susreli smo se s ogromnim brojem
situacija, kada postojeći vlasnici (gradovi, lokalne jedinice, različite državne
institucije…) bez razloga ne žele sklopiti ni ugovor o opskrbi EE ni ugovor o
prijenosu ugovora o opskrbi EE. Što znači, da su treće osobe – osobe koje
koriste nekretninu - diskriminirane jer nisu imale mogućnosti sklopiti ugovor
o opskrbi sa drugim opskrbljivačem koji garantira povoljnije cijene i
povoljnije ugovorne uvjete. Takvo postupanje vlasnika onemogućuje
funkcioniranje otvorenog i konkurentnog tržišta električne energije, što je u
suprotnosti sa zakonodavstvom Europske unije. Smatramo, da će se takve
situacije i dalje događati, ako novi OU ne budu izričito zapisali tko sve može
biti kupac EE. Mišljenja smo, da je prethodna suglasnost vlasnika dovoljan
preduvjet za sklapanje ugovora o opskrbi od strane treće osobe, i, da nije
potrebno, da vlasnik mora prvo sklopiti ugovor o opskrbi i nakon toga još
ugovor o prijenosu ugovora o opskrbi. Takav zahtjev je neživotan i
onemogućava sklapanje ugovora o opskrbi od strane trećih osoba. Ako bi OU
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izričito određivali, da kupac može biti samo vlasnik, takvi OU bi spriječili
slobodnu - otvorenu konkurenciju na hrvatskom tržištu EE, što je u
suprotnosti sa Direktivom 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13.
srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i
stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ;dalje u tekstu: Direktiva
2009/72/EC).
3.

U Prijedlogu nije predviđeno postupanje u slučaju, kada opskrbljivač ili kada
kupac prijevremeno otkaže ugovor o opskrbi. Predviđeno je naime samo
postupanje u slučaju ograničenja ili prekida isporuke EE. Zbog toga predlažemo,
da se uvede novo poglavlje (odjeljak) vezano na prijevremeni prestanak važenja
ugovora o opskrbi zbog otkaza ugovora od strane opskrbljivača ili kupca.
Predlažemo, da se u tom poglavlju odredi ono što se više ili manje već radi u
praksi:
a) obavijest o tome, da je ugovor o opskrbi prijevremeno otkazan, opskrbljivač
šalje operatoru kroz datoteku ili kroz sučelje, ako sučelje postoji, pri čemu je
opskrbljivač dužan zapisati dan predviđenog prestanka važenja ugovora o
opskrbi;
b) opoziv obavijesti iz prethodne alineje moguć je sve do dana prestanka važenja
ugovora kojeg je opskrbljivač naznačio u datoteci odnosno sučelju iz
prethodne točke;
c) operator izbaci mjerno mjesto iz bilančne skupine opskrbljivača na dan
prestanka važenja ugovora, naznačenog u datoteci odnosno sučelju. Na taj dan
operator napravi i razgraničenje potrošnje (to znači, da je dan prestanka
važenja ugovora jednak danu razgraničenja potrošnje), koja se utvrđuje
očitanjem ili procjenom, pri čemu se kod procjene stanja brojila koriste svi
raspoloživi podaci o očitanjima brojila do tog dana.
d) nakon isključenja takvog mjernog mjesta iz bilančne skupine opskrbljivača iz
točke c, operator automatski prebaci mjerno mjesto na određenu opskrbu u
okviru javne usluge, ako je za to mjerno mjesto takva javna usluga previđena
(univerzalna opskrba ili zajamčena opskrba), odnosno obustavi opskrbu na
tom mjernom mjestu sukladno pravilima Općih uvjeta za slučaj, kada mjerno
mjesta nema važećeg ugovora o opskrbi.


Smatramo da je velik broj odredbi za opskrbljivače koji pružaju javnu uslugu,
a da to taksativno nije navedeno. Kako je naglasak na prava i obveze
opskrbljivača, bilo bi nužno napraviti jasnu distinkciju između prava i obveza
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opskrbljivača koji pružaju javnu uslugu i opskrbljivača koji nisu pružatelji
javne usluge opskrbe električnom energijom
Da bi Opći uvjeti zaživjeli u praksi i bili provedivi, bit će potrebno rješenje
velikog broja aplikativnih rješenja svih sudionika u procesu, te je potrebno
razumno uskladiti ove rokove.
U prijelaznim i završnim odredbama ovog pravilnika definirati
pojednostavljeni postupak i rokove za izdavanje Ugovora o korištenju mreže
za elektrane koje su izgrađene prije donošenja novije regulative RH.



Predloženi opći uvjeti ne propisuju obvezu, postupak i krajnji rok u kojem
operatori mreže (oba) trebaju riješiti razgraničenje i uređenje obračunskih
mjernih mjesta prema ranije izgrađenim elektranama.



Jasno propisati da proizvođač energije ne plaća mrežarinu te da izmjerena
vršna snaga kod rada reverzibilnih hidroelektrana u crnom režimu nije
obračunska vršna snaga (crpni rad HE događa se noću).



Propisati obvezu izrade i obostranog potpisivanja Ugovora o vođenju pogona
(nadzor i upravljanje, manevri, operativne obveze, rješavanje nepredvidivog,
izvanredna pogonska stanja, izvještavanje) prije potpisivanja samog Ugovora
o korištenju mreže (opravdano za VN i SN razinu).



Općim uvjetima je potrebno propisati pravo na naknadu štete proizvođačima u
slučaju nemogućnosti ili ograničenja proizvodnje radi planiranih-odgodivih
radova u mreži, zagušenja u mreži ili potrebe redispečinga elektrana radi
mreže (aktivni preljevi, pokretanje/obustava ili ograničenje rada elektrana
izvan voznog reda uključujući i rezervaciju raspoloživosti elektrana za potrebe
pružanja pomoćnih usluga).



Općim uvjetima nije definirano pravo proizvođača na bilanciranje/nettiranje
proizvedene i potrošene el. energije po obračunskim intervalima (15-minutni
intervali) na istoj naponskoj razini, obzirom da proizvođač nije uzrokovao
dodatne gubitke u mreži jer se energija fizikalno riješila unutar samog
rasklopišta elektrane.



Omogućiti primjenu minutnog intervala za obračun rada regulacijskih
elektrana. Pri parmetriranju novih obračunskih mjernih mjesta za Proizvođača
unapređenje sustava mjerenja bilo bi i uvođenje jedno-minutnih obračunskih
9

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
- REZULTATI PROVEDENOG JAVNOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI

PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO

intervala po uzoru na novija tehnička rješenja koja se također primjenjuju u
EU.


Nejasno zašto je kategorija tarifni model žuti – javna rasvjeta i slično,
propisano da se ne obračunava registrirana vršna snaga. U pravilu predmetna
vršna snaga ostvaruje se u popodnevno.-večernjim špicama (zimi oko 18 sati,
ljeto oko 21), a današnja pravila u cijelosti oslobađaju ovu kategoriju
korisnika od naplate snage, s energetskog gledišta neopravdano. Prijedlog:
obračunati 50% registrirane vršne snage za ovaj tarifni model.



Iz Prijedloga općih uvjeta nije jasno definirano da li se obveza izrade Ugovora
o otkupu el. energije odnosi i na tvrtke (npr. HEP-Proizvodnja, HEP-Opskrba)
unutar vertikalno integriranog subjekta (npr. HEP d.d.).



Potrebno je jasno propisati pod kojim uvjetima Proizvođač ima pravo
izravnog pristupa procesnim i mjernim podacima s ciljem urednog izvršenja
obvezujućih usluga (npr. primarna regulacija, pom. usluge, dijagram).
(Napomena: suvremena el. brojila imaju više izlaza na čije nezavisne
„portove“, npr. po tri porta, na 1. Izlaz je priključen operator, 2. izlaz
proizvođač a na 3. Izlaz priključen je opskrbljivač.)



Potrebno je osloboditi proizvođača od troška za ugradnju uređaja za mjerenje
kvalitete el. energije prema sinkronim generatorima, odnosno propisati da
operatori mogu ugraditi uređaje za mjerenje kvalitete električne energije o
vlastitom trošku, tj. ne teretiti proizvođača. Obveza nadzora kvalitete el.
energije je obveza operatora pa je logično da i pripadajući trošak nabave i
ugradnje podmiruje operator prijenosne, odnosno operator distribucijske
mreže.



Prijedlogom općih uvjeta omogućuje se izrazito velika fleksibilnost obveze
očitanja (+/- 5 dana za mjesečno očitanje, odnosno '/- 15 dana za polugodišnje
obračunsko razdoblje), što može imati za posljedicu veliku pogrešku u
izračunu gubitaka u mreži, a posljedično i na raspodjelu troškova
uravnoteženja VBS-ova. Prijedlog 3 dana za mjesečno, 5 dana za
polugodišnje.



Tehnički nejasno zašto se kod jednofaznog priključka dopušta viša
“amperaža“ po vodiču nego kod trofaznog priključka, a isti su u pravilu
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štićeni jednakim glavnim osiguračima (iz max priključne snage po kW za
jednofazni i trofazni priključak definirati jednakost limitatora ).
Nije jasno definirano kako je tehnički provedivo ograničenje snage prema
kupcima koji su temeljem mjernih podataka prekoračili snagu od 20 kW
(vjerojatno se odnosi na trofazni priključak).
Smatramo da Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom
moraju nedvosmisleno utvrđivati i razlikovati obveze operatora prijenosnog
odnosno distribucijskog sustava, dok je uvođenje zajedničkog pojma za oba
operatora sustava pojedine odredbe učinilo dvojbenim.
Dok se ne ispune uvjeti za aplikativnu razmjenu podataka operatorima sustava
bi se trebalo omogućiti izdavanje računa za korištenje mreže odvojeno od
računa za opskrbu za kupce kategorije poduzetništvo (termin odvojeni račun).
Ugradnjom ograničavala strujnog opterećenja na priključcima javne rasvjete
ili ugradnjom brojila s funkcijom ograničenja snage, u sustav se ugrađuje
element koji uveliko utječe na pouzdanost sustava. Neplaniranim isključenjem
instalacije javne rasvjete ugrožavaju se životi svih sudionika u prometu ili
korisnika drugih javnih površina, kao i opća sigurnost građana i imovine.
Eliminacijom elemenata koji svojim utjecajem na sustav mogu dovesti do
izravnog ugrožavanja života građana, izbjegava se pravna odgovornost svih
subjekata koji su svojim (ne)činjenjem suodgovorni.
Javna rasvjeta je specifična vrsta instalacije koja je u područjima sa zračnom
mrežom vezana uz topologiju niskonaponske konzumne mreže sa zahtjevnim
tehničkim uvjetima, kao što je raspoređivanje strujnih opterećenja dvaju
jednofaznih strujnih krugova na tri faze, u ruralnim područjima sa dvostranom
radijalnom zračnom mrežom. Ugradnjom brojila sa mjerenjem snage na
priključke javne rasvjete sa odobrenom priključnom snagom do 20 kW,
osigurava se transparentnost u pogledu vršnog opterećenja priključka i
komparativnog odnosa prema odobrenoj priključnoj snazi.
Za krajnje kupce s mjesečnim obračunskim razdobljima kojima se
ispostavljaju mjesečni obračuni temeljem očitanja, neprimjereno je
utvrđivanje rokova izvršenja novčanih obveza od dana izdavanja računa.
Primjenom važećeg roka plaćanja, prema članku 90. stavku 6. Općih uvjeta za
opskrbu električnom energijom (NN 14/06) u članku 15. Ugovora o korištenju
javne usluge na mreži niskog napona, HEP – Operator distribucijskog sustava,
suprotno načelu savjesnosti i poštenja uzrokuje znatnu neravnotežu u pravima
i obvezama ugovornih strana na štetu kupaca. Posljedica primjene nerealno
11
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kratkih rokova po unaprijed formuliranim ugovornim odredbama, zbog čega
kupac nema utjecaj na njihov sadržaj, u konkretnom slučaju Gradu Zagrebu se
permanentno stvara financijska šteta u vidu zateznih kamata na nedospjele
novčane obveze po izdanim računima. Navedeni rok od 10 dana obuhvaća:
otpremu računa od strane Operatora, dostavu od strane poštanske službe,
zaprimanje, pregled, razvrstavanje, upisivanje u evidencije dolazne pošte,
dostavu u rad, pregled računa od strane nadležnog službenika, ovjeru po
vertikali, dostavu na plaćanje, financijsko-administrativnu obradu računa i
provedbu same transakcije financijskog subjekta preko kojeg se obavlja
plaćanje. Smatramo da rokovi od dana izdavanja računa nisu usklađeni sa
važećim zakonskim propisima i načelima dobre poslovne prakse, posebno sa
odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN
108/12, 144/12, 81/13, 112/13) koje se odnosi na rokove ispunjenja novčanih
obveza u poslovnim transakcijama u kojima je osoba javnog prava dužnik, te
odredbama Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11) koje se
u smislu članaka 3. i 8. odnose na zabranu prouzročenja štete i ravnopravnost
sudionika u obveznom odnosu te odredbi članka 296. istog Zakona koje se
odnose na ništetnost odredbi općih uvjeta ugovora koje, suprotno načelu
savjesnosti i poštenja, prouzroče očiglednu neravnopravnost u pravima i
obvezama strana na štetu suugovaratelja sastavljača ili ugrožavaju postizanje
svrhe sklopljenog ugovora, čak i ako su opći uvjeti koji ih sadrže odobreni od
nadležnog tijela.
Sukladno navedenom, predlažemo da se u Općim uvjetima brišu odredbe koje
se odnose na rokove plaćanja novčanih obveza po ispostavljenim računima, za
sve krajnje kupce s mjesečnim obračunskim razdobljima iz članka 49. stavka 3
Prijedloga Općih uvjeta. Rokovi bi se utvrdili ugovorima o korištenju usluge
između kupca i pružatelja usluge prema važećim propisima o financijskom
poslovanju.
U razdoblju u kojem je mjerno mjesto isključeno ne koristi se mreža, operator nema
obvezu osigurati naponsko stanje na priključku i besmisleno je plaćanje naknade za
obračunsko mjerno mjesto u razdoblju u kojem je isto isključeno. U navedenom
razdoblju kupcu se ne pruža nikakva javna usluga te se u smislu Zakona o zaštiti
potrošača predlažu brisanje navedene odredbe.
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Članak 1.

U zakonu nije razrađena problematika zakupca na kojeg zbog tehničkih
razloga nije moguće omogućiti ustupanje ugovora o opskrbi te mogućnosti
isključenja istog u slučaju nepodmirenja troškova električne energije.
U članku 1. dodati sljedeću alineju:
 uvjeti za sklapanje i sadržaj ugovora o korištenju mreže
dopuniti sljedeće alineje:
 očitanje brojila, obračun i naplata električne energije i korištenja mreže,
 mjere zaštite krajnjih kupaca potrošača
Komentar: smatramo, da je samo kategorija Kućanstvo ta koja mora biti zaštićena, ostale
štite ugovorni odnosi i sud.
Ne postoji jasna distinkcija između točke 4. i točke 5. i praktički su istovjetne.
 Prihvaćeno
U točki 9. predlaže se brisanje riješi „obrađivanje“ i nadomještanje s izrazom
„nadomještanje mjernih podataka po unaprijed utvrđenim pravilima“.
U zadnjem stavku brisati riječ „mjere“, tako da novi tekst glasi – „zaštita krajnjih
kupaca“

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Postoji u čl.107. ovih Općih
uvjeta
 Ne prihvaća
ZoTEE

se,

definirano

 Ne prihvaća se

Članak 2.
Umjesto postojećeg izraza predlaže se novi izraz koji glasi:
„iznimni događaj – ograničenje i/ili obustava isporuke električne energije u uvjetima
manjka električne energije u elektroenergetskom sustavu ili poremećeni ili izvanredni
pogon mreže“
Dodati izraz:
„građevinska lokacija - jedna katastarska čestica ili više katastarskih čestica nastalih
njenim dijeljenjem“
Članak 3.

U izrazu „ograničavalo strujnog opterećenja“ ispred „20“ dodati „uključivo“.
U izrazu „otkupljivač“ dodati „(operator tržišta ili opskrbljivač ili trgovac električne
energije)“.
Umjesto postojećeg izraza predlaže se novi izraz koji glasi:
„korisnik mjernih podataka – fizička ili pravna osoba koja ima pravo na dostavu i/ili
pristup obračunskim mjernim podacima (korisnik mreže, opskrbljivač, trgovac i
operator tržišta)“
Umjesto postojećeg izraza predlaže se novi izraz koji glasi:
13
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„kvaliteta napona – usklađenost izmjerenih značajki napona na mjestu preuzimanja
i/ili predaje električne energije s vrijednostima navedenim u HRN EN 50160“
Umjesto postojećeg izraza predlaže se novi izraz koji glasi:
„kvaliteta usluga – ažurnost i usklađenost pružanja usluga koje je operator sustava i
opskrbljivač dužan osigurati korisnicima mreže u skladu s ovim Općim uvjetima,
Uvjetima kvalitete opskrbe električne energije, Uredbom o postupku izdavanja
energetskih suglasnosti kojima se utvrđuju pojedinačni uvjeti priključenja na
energetsku mrežu“
Umjesto postojećeg izraza predlaže se novi izraz koji glasi:
„negativni povratni utjecaj na mrežu – pogonsko stanje odnosno događaj u
postrojenjima i instalacijama korisnika mreže koji uzrokuje poremećaj i/ili smetnju u
mreži operatora sustava“
Umjesto postojećeg izraza predlaže se novi izraz koji glasi:
„postojeći opskrbljivač – opskrbljivač koji opskrbljuje kupca, odnosno opskrbljivač
koji opskrbljuje kupca do završetka postupka promjene opskrbljivača,“
Umjesto postojećeg izraza predlaže se novi izraz koji glasi:
„redovno očitanje – očitanje stanja brojila koje se provodi na kraju obračunskog
razdoblja“
Dodati izraz:
„složeno obračunsko mjerno mjesto - obračunsko mjerno mjesto čije se obračunske
mjerne veličine i njihove vremenske oznake dobivaju matematičkim operacijama iz
mjernih podataka dva ili više obračunskih mjernih mjesta.“
Dodati izraz:
„obračunska vršna radna snaga– najveća prosječna radna snaga izmjerena u 15minutnim obračunskim mjernim intervalima unutar obračunskog razdoblja koju kupac
preuzima iz mreže ili proizvođač predaje u mrežu, za vrijeme trajanja više dnevne
tarife“
Dodati definicije:
Mjerni podatci: - podatci o potrošnji kupca u kWh po iskazani po svakom
obračunskom mjernom mjestu kupca.
Obračunski mjerni podatci: - mjerni podaci koje operator sustava koristi za izračun
ostvarenja opskrbljivača i koje dostavlja opskrbljivaču i ostalim korisnicima mjernih
podataka u svrhu izdavanja računa.
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Povijesni mjerni podatci: - mjerni podaci u formi ukupnih ostvarenih mjesečnih
potrošnji po obračunskom mjernom mjestu uključujući i satne profile za obračunska
mjerna mjesta sa mogućnošću kontinuiranog mjerenja opterećenja za 12 mjeseci koje
prethode podnošenju zahtjeva za dostavu mjernih podataka.
Izmijeniti definicije:
Korisnik mjernih podataka – fizička ili pravna osoba koja ima pravo na dostavu
obračunskih i povijesnih mjernih podataka (opskrbljivač, otkupljivač, operator tržišta).
Samoočitanje brojila – očitanje brojila koje obavlja kupac i dostavlja operatoru sustava
ili opskrbljivaču u svrhu obračuna.
Definicija „Samoočitanje brojila:“sukladno praksi u drugim državama, gdje krajnji
kupci imaju pravo dostavljati očitanje svojih brojila opskrbljivaču, a opskrbljivač zatim
operatoru, predlažemo, da i novi OU pružaju i tu mogućnost.
Definicija „Tarifni modeli:“ treba nam pojašnjenje što mislite pod tim, da tarifni model
može sadržavati jamstvo porijekla električne energije. Tu mogućnost ne predviđa ni
nijedan zakon.
Dodati definiciju pojma „korisnik mreže“.
Potrebno je dopuniti sljedeće izraze:
odvojeni račun – račun koji izdaje opskrbljivač za trošak električne energije, koji
uključuje i ostale naknade koje sukladno zakonskim odredbama zaračunava opskrbljivač
i račun koji izdaje operator sustava za korištenje mreže, koji uključuje i ostale naknade
određene posebnim propisima, a koje je dužan obračunati nadležni operator sustava.
Izraz – “brojilo“:
Umjesto “potrošnje električne energije“ pisati “proizvodnje i/ili potrošnje električne
energije“.
Izraz – “izniman događaj“
dodati “ili preuzimanja električne energije u mrežu“
brisati navod “u uvjetima manjka električne energije u elektroenergetskom sustavu“
Izraz „korisnik mjernih podataka“
Dodati da je korisnik mjernih podataka i Proizvođač.
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Izraz – “ograničavalo strujnog opterećenja“
Precizirati da se priključna snaga do 20 KW odnosi na trofazni priključak, odnosno 7 ,3
kW za jednofazni priključak, premda bi ograničenje po fazi trebalo biti jednake
amperaže ili JEDNAKE snage u kW ako se mjeri i fazni napon-tehnički naprednija
rješenja.
Izraz – “otkupljivač“
Novouvedeni izraz, precizirati da se radi o trgovcu i opskrbljivaču, može li i
proizvođač biti otkupljivač, npr. kod reverzibilnih HE.
Izraz – “prekid napajanja“
Navedeni kriterij “niži od 5% nazivnog napona“ ne odnosi se na prijenosnu mrežu,
provjeriti da li je isti važeći u prijenosnoj mreži.
Izraz – brisati navod “a može sadržavati jamstvo podrijetla električne energije“
Elektroenergetska mreža: elektroenergetsku mrežu nužno bi bilo razdvojiti na
prijenosnu i distribucijsku mrežu radi jasnog definiranja obveza različitih operatora
sustava, predlažemo uskladiti terminologiju s značenjem pojedinih izraza utvrđenih
Zakonom o energiji i Zakonom o tržištu električne energije
Elektroenergetska suglasnost: nužno je jasno razgraničiti lokacije nekretnine i
priključka, odnosno lokacijom utvrditi lokaciju priključka,
Korisnik mjernih podataka: predlažemo riječ „otkupljivač“ zamijeniti s „trgovac,
kupac, proizvođač, operator sustava“. Zakon o energiji i Zakonom o tržištu električne
energije ne utvrđuje otkupljivača nego subjekte kako smo predložili
Kvaliteta napona: Odredbe norme HRN 50160 vrijede do uključivo 110 kV razine. Na
220 i 400 kV razinama, nije moguće primijeniti normu, stoga predlažemo riječ „HRN
50160„ zamijeniti s „Uvjetima kvalitete opskrbe električne energije“
Predlažemo uvesti novi termin: „mjerni slog – funkcionalni skup zakonskih mjerila
(brojila, mjerni transformatori, uklopni satovi, ..) i ostale mjerne i pomoćne mjerne
opreme (mjerni vodovi i zaštitne sklopke naponskih grana) s kojima se mjere parametri
električne energije na obračunskom mjernom mjestu.“ Obrazloženje: Na točnost
izmjerenih podataka na općenitom obračunskom mjernom mjestu pored točnosti brojila
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utječe točnost ostalih zakonskih mjerila (mjerni transformatori i uređaji za tarifirane) i
međusobna usklađenost tehničkih značajki mjerila i pomoćne mjerne opreme.
Uvođenjem ovog pojma omogućuje se u članku 57. korisniku mreže da od operatora
prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava zatraži ispitivanje točnosti
kompletnog obračunskog mjernog mjesta, odnosno utvrđivanje nesigurnosti izmjerenih
obračunskih podataka
Negativni povratni utjecaj na mrežu: predlažemo nakon riječi „koji uzrokuje“ dodati
„smanjenje kvalitete napona“, a ostali dio teksta obrisati. Obrazloženje: Negativni
povratni utjecaj ne mora nužno izazvati poremećaj ili smetnju u mreži operatora sustava,
no zasigurno izaziva manje ili veće smanjenje kvalitete napona
Otkupljivač: predlažemo brisati iz pojmovnika i daljnjeg teksta. Smatramo da je
uvođenje novog pojma nepotrebno, budući je uloga otkupljivača na tržištu utvrđena
pojmom (trgovac i opskrbljivač)
Operator sustava: Predlaže se brisanje i korištenje pojmova iz ZOTEE „operatora
prijenosnog sustava“, odnosno „operatora distribucijskog sustava“. Gdje je potrebno
treba navesti oba operatora, a gdje nije, navodi se samo onaj na kojeg se odredba odnosi
Priključak: Predlaže se brisanje pojma priključka i korištenje pojmova iz čl. 3. tč.44.
Zakona o tržištu električne energije
Priključna snaga: Predlažemo značenje pojma zamijeniti s „najveća dopuštena
vrijednost 15 minutne srednje radne snage preuzimanja električne energije iz prijenosne
ili distribucijske mreže i/ili srednje radne snage predaje električne energije u prijenosnu
ili distribucijsku mrežu, koja je elektroenergetskom suglasnošću odobrena korisniku
mreže, za određeno obračunsko mjerno mjesto, u određenom obračunskom mjernom
intervalu“. Predloženi opis pojma smatramo tehnički jasnijim
Smetnja: Predlažemo riječi „hrvatskoj normi HRN 50160“ zamijeniti s „Uvjetima
opskrbe el. Energijom“. Obrazloženje proizlazi iz čl. 19 ovih Općih uvjeta
Vršno opterećenje: Predlažemo tekst opisa pojma zamijeniti s „najveća srednja radna
snaga izmjerena u 15-minutnim obračunskim mjernim intervalima u doba više dnevne
tarife unutar obračunskog razdoblja koju kupac preuzima iz mreže ili proizvođač predaje
u mrežu“. Predloženi tekst tehnički jasnije opisuje pojam.
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Kod obrazloženja izraza:
„ograničavalo strujnog opterećenja“ - broj „20“ zamijeniti s brojem „30“,
„samoočitanje brojila“ – nadopuniti postojeći tekst sa novim tako da sada glasi:
„Očitanje stanja brojila koje provodi kupac i dostavlja operatoru distribucijskog sustava
i/ili postojećem opskrbljivaču u svrhu obračuna.“

Članak 4.

Stavak 1.:
Dodati novi stavak 1a
“Za građevine ili dijelove građevina koji su već priključeni na mrežu ne podnosi se
Zahtjev za sklapanje Ugovora o korištenju mreže već operateri po usuglašavanju s
korisnikom mreže automatizmom izdaju Ugovor o korištenju mreže.

 Prihvaća se

Stavak (2) se mijenja i sada glasi:
„U slučaju suvlasništva nad građevinom ili dijelom građevine koja se priključuje
na mrežu, zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi suvlasnik na temelju pisane
suglasnosti svih ostalih suvlasnika ovjerene kod javnog bilježnika.“
Stavak (6) se mijenja i sada glasi:
„Korištenje mreže započinje najdulje u roku od 30 dana od dana zaključenja
ugovora iz stavka 4. ovog članka, uz nazočnost operatora sustava i korisnika
mreže, pri čemu se o tome sastavlja zapisnik o početku korištenja mreže.“

 Prihvaća se

 Riješeno u čl. 117. ovih Općih
uvjeta

 Ne prihvaća se – rok će biti
definiran dokumentom Uvjeti
kvalitete

Stavak 3., točka 1. - predlažemo definirati dokaz koji podrazumijeva raspolaganje  Prihvaća se
stvarnim pravom nad građevinom ili dijelom građevine (Izjavu podnositelja zahtjeva,
javni bilježnik, izvod iz knjige položenih ugovora itd.)
Stavak 3., točka 3. - predlažemo brisati riječi „određenih ugovorom o izgradnji
 Prihvaća se
priključka“
Predlaže se novi tekst stavka 6. i 7.:
„(6) Korištenje mreže započinje isključivo uz nazočnost operatora sustava i korisnika
mreže iz stavka 4. ovoga članka.
(7) Operator sustava dužan je u roku od 30 dana od početka korištenja mreže pisanim
putem dostaviti potvrdu o datumu početka korištenja mreže, s početnim stanjem brojila,
korisniku mreže iz stavka 4. ovoga članka i korisnicima mjernih podataka.“
Molimo, da se doda stavak u kojem će se definirati tko je osoba koja raspolaže nekim
drugim stvarnim pravom nad građevinom ili dijelom građevine. Misli li se ovdje na npr.

 Ne prihvaća se, pri početnom
korištenju mreže mora biti
sastavljen zapisnik koji sadrži
početno stanje brojila
 Ne prihvaća se rok od 30 dana i
naknadna dostava korisniku
mreže
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osobu koja je iznajmila građevinu/dio građevine ili možda osoba, koja ima pravo  Prihvaća se
upotrebljavati socijalni stan?
Prethodno ugovor o opskrbi? – da li samo univerzalna usluga.
 Krajnji kupac koji želi početi
koristiti mrežu mora imati
sklopljen ugovor o opskrbi
U stavku 2. brisati izraz „- izbor načina plaćanja“ ili ga redefinirati s obzirom da su načini  Prihvaća se
plaćanja podložni promjenama (gotovinski, bezgotovinski, e-bankarstvo, trajni nalozi,
m-bankarstvo,...).
U stavku 2. propisati razdoblje za koje vrijedi “obveza dostave planske vršne snage ili
planirane proizvodnje“.
Stavak (3) se nadopunjuje tako da sada glasi:
„Prije zaključenja ugovora iz stavka 1. ovog članka operator sustava je dužan korisnika
mreže upoznati s njegovim pravima i dužnostima iz odredbi ovih Općih uvjeta, a što se
dokazuje pisanom izjavom korisnika mreže da je upoznat s istim.“
Stavak 4., brisati st. 4 jer Upute za vođenje pogona postrojenja i instalacija korisnika
 Prihvaća se
nisu nužne za rad operatora mreže. Predmetni zahtjev operatora za Upute nije nužan
niti opravdan jer se isto ne odnosi na izravno sučelje s mrežom, predmetna
dokumentacija nužna prema Inspektoratu, a ne prema Operatoru.

 Ne prihvaća se, definirano u
članku 46, stavku 1.
 Ne prihvaća se, cijeli stavak se
briše, kupac se mora sam
informirati

Članak 5.
Stavak 2, točka 6. obvezu dostave planskih vršnih snaga ili planirane proizvodnje i  Prihvaća se
planirane potrošnje, za korisnika mreže na srednjem, visokom i vrlo visokom naponu
nakon tč.11. predlažemo dodati točku „podatke o obračunskom mjernom mjestu,“ uz
obrazloženje da u ugovoru o korištenju mreže moraju biti navedeni svi relevantni podatci
o obračunskom mjernom mjestu
točka 12. predlažemo tekst zamijeniti s „način prikupljanja i provjere izmjerenih i
obračunskih podataka,“ uz obrazloženje da pojam prikupljanje sadrži i pojam prijenos te
je u tekstu nepotreban
Stavak 6. predlažemo tekst „krajnji kupac“ zamijeniti s tekst „korisnik mreže“.
 Prihvaća se
Prijedlog teksta obrazlažemo potrebom usklađenja sadržaja prijedloga sa st.2. čl.

 Ne prihvaća se

Vezano za stavak 4., molimo pojašnjenje statusa punionica za električna vozila.
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 Ne prihvaća se, ne postoji
poveznica stavka 4. s
punionicama za el. vozila
 Ne prihvaća se

Dopuniti 13 alineju: način obračuna korištenja mreže i izbor načina plaćanja.

Članak 6.
(čl. od 413.)

U slučaju da vlasnik građevine ne želi dati izjavu o solidarnom podmirenju potrebno je
propisati mogućnost ustupanja ugovora ukoliko se radi o državnim institucijama, lokalna
samouprava i slično.
Članak 7.

 Ne prihvaća se, jer otkup
električne energije nije meritum
ovih Općih uvjeta

Ugovor Kupac s vlastitom proizvodnjom – NIJE DEFINIRAN, u ovom ugovornom
odnosu pojavljuju se 3 ugovorne strane: kupac, opskrbljivač i operator sustava.
Potrebno s detaljno propisati tehnički aspekt ugovornih odnosa s naglaskom na
mehanizam otkupa i poravnanja, obveze kupca i opskrbljivača.
Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca u okviru univerzalne usluge – NIJE DEFINIRAN,
potrebno je propisati standardizirani ugovor (HERA odobrava ukoliko ga piše
univerzalni opskrbljivač)
Ugovor o opskrbi u okviru zajamčene usluge – NIJE DEFINIRAN, potrebno je
propisati standardizirani ugovor (HERA odobrava ukoliko ga piše zajamčeni
opskrbljivač)
Ugovor o opskrbi „komercijalni“ - propisati nužne stavke ugovora
 Kućanstva – ugovor se potpisuje na određeno, opskrbljivač ima pravo u
slučaju prijevremenog raskida ugovora teretiti kupca za ugovornu kaznu u
iznosu pretrpljene štete ili danog bonusa
 Poduzetništvo – ugovor se potpisuje na određeno, opskrbljivač ima pravo u
slučaju prijevremenog raskida ugovora teretiti kupca za ugovornu kaznu u
iznosu pretrpljene štete ili danog bonusa
Izraz – „ustupanje ugovora“ zamijeniti s „prijenos ugovora“ (veza: važeći ZOO)

Stavak 4. predlažemo promjenu stavka tako da glasi: „Operator sustava je dužan o
ustupanju ugovora iz stavka 1. ovoga članka, kao i o svim promjenama vezanim uz
ustupanje ugovora, obavijestiti opskrbljivača, trgovca i operatora tržišta.“ , navedenim
se jasno definira sadržaj stavka.

NIJE PRIHVAĆENO

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se, primjenjuje se
članak 9.
 Ne prihvaća se

 Prihvaća se
 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se, ne vidi se svrha

Stavak 5:
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 Ne prihvaća se

Pošto OU ne određuju tko može biti kupac EE, i odredba stavka 5 članka 7 nije jasna.
Nije naime jasno, u kojim situacijama je moguće ustupanje ugovora o opskrbi. Taj
stavak se može tumačiti, da kupac može biti na ugovoru o opskrbi samo vlasnik
građevine/dijela građevine (isto kao što je ta osoba ugovorna stranka na ugovoru o
korištenju mreže), zbog toga je takva odredba u suprotnosti sa ZTEE, koji u članku 3,
točki 16 jasno određuje, da krajnji kupac može biti svatko tko „kupuje električnu
energiju za vlastito korištenje“. Zbog takve definicije krajnjeg kupca u ZTEE kupac
može na ugovoru o opskrbi biti i treća osoba, to jest svatko tko fizički preuzima EE na
određenom MM, iako ta osoba nije ni vlasnik građevine/dijela građevine na kojom je
to MM (npr.: najamnik, korisnik, imatelj prava na upotrebu socijalnog stana,…). Zbog
toga odredba stavka 5, naime da se paralelno sa ustupanjem ugovora o korištenju
mreže mora sklopiti i ugovor o ustupanju ugovora o opskrbi, nije sukladna sa ZTEE.

 Ne prihvaća se

Predlaže se brisanje stavka 5 te dopunu članka 9, u kojem bi se definiralo tko sve može
biti krajnji kupac; nadalje, da je u slučaju, da kupac nije vlasnik, kupac dužan
opskrbljivaču dostaviti suglasnost vlasnika za sklapanje ugovora o opskrbi; te da se
propiše, da je vlasnik solidarno odgovoran za dugovanja treće osobe.
ČL. 4. Stavak 7. - Ugovor o korištenju mreže za novog proizvođača izdaje se prije
početka pokusnog rada, nakon zapisnički potvrđenih i ispunjenih uvjeta priključenja.
Otvoreno je pitanje kako će otkupljivači i pod kojim uvjetima pristati na ugovor o otkupu
s Proizvođačem koji još nije priključen na mrežu?
U stavku 1. potrebno je definirati da korisnik mreže mora biti vlasnik građevine
(odnosno prema St. 1 čl. 4). Osoba koja ima ustupljeni ugovor o korištenju mreže ne
može podnijeti zahtjev za isključenje.

Članak 8.

Predlaže se novi tekst stavka 4. koji glasi:
„Ponovno uključenje mjernog mjesta iz stavka 1. ovoga članka operator sustava
obavlja temeljem zahtjeva korisnika mreže, koji se podnosi pisanim putem na
propisanom obrascu.“
Predlaže se dodati stavak kojim bi se regulirala obveza korisnika mreže da dostavi
potvrdu o ispravnosti instalacije za OMM koja su bila isključena više od jednu/tri godine
dana (uvjet za ponovno uključenje, trošak ispitivanja plaća korisnik mreže). Ovo pitanje
odnosi se i na izvanredne situacije kao primjerice u slučaju poplava.
Stavak 9. - predlaže se brisanje

NIJE PRIHVAĆENO

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se

 Prihvaća se

 Prihvaća se, raspisano za sada u st. 4.
i 5.

 Ne prihvaća se
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Obrazloženje: U razdoblju do 5 godina u kojemu je mjerno mjesto isključeno ne koristi
se mreža, operator distribucijskog sustava nema obvezu osigurati naponsko stanje na
priključku, niti se pruža javna usluga. Slijedom navedenog nema osnove za plaćanje
nepostojeće usluge.
Stavak (9) se mijenja i sada glasi:
„U razdoblju u kojem je mjerno mjesto isključeno temeljem zahtjeva iz stavka 1. ili
stavka 6. ovog članka, korisnik mreže dužan je plaćati naknadu po cjeniku za
nestandardnih usluga, a koja ne može biti veća od iznosa naknade za mjernu uslugu
u univerzalnoj usluzi.“
Stavak 9. - na čemu se temelje troškovi naknade za obračunsko mjerno mjesto tijekom
razdoblja u kojem je mjerno mjesto isključeno?
U stavku 2. brisati izraz „- izbor načina plaćanja“ ili ga redefinirati s obzirom da su
načini plaćanja podložni promjenama (gotovinski, bezgotovinski, e-bankarstvo, trajni
nalozi, m-bankarstvo,...).
Komentar: zbog čega je obavezan sadržaj: „razvidne podatke o važećim iznosima
tarifnih stavki“, kad su tarifne stavke podložne promjenama? Posebno naglašeno kod
ugovora na neodređeno vrijeme – javna usluga. Smatramo da bi trebalo utvrditi
izuzetak za javnu uslugu.

Članak 9.

Stavak 2. točka 16. predlažemo ispred predloženog sadržaja točke dodati riječi
„ugovoreni početak i kraj trajanja ugovora o opskrbi, uz obrazloženje da operator
prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava, prije preuzimanja električne
energiju u mrežu ili predavanja električne energije iz mreže, mora znati da li korisnik
mreže ima ugovor o opskrbi odnosno o prodaji.
Predlažemo definirati početak primjene ugovora o opskrbi koji mora biti usklađen s
ugovorom o korištenju mreže.
(Napomena: u postojećim Općim uvjetima čl. 45. st. 4. do 6. kao i Pravilima djelovanja
tržišta čl. 22, 23. i 48., regulirana je obveza i rokovi opskrbljivača koji dostavlja novi
ugovor o opskrbi operatoru sustava i obveza i rokovi operatora sustava koji potvrđuje
usklađenost ugovora o opskrbi s ugovorom o korištenju mreže.
U stavku 2., točka 5. – dodati na kraju teksta „(obavezno za poduzetništvo,
opcionalno za kućanstvo)“

 Ne prihvaća se, ne plaća se
nikakva naknada

 Ne prihvaća se
 Prihvaća se, definirano ZOTEE, čl.
46, st. 16.

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se, ne može se
postati korisnik mreže bez
ugovora o opskrbi
 Ne prihvaća se, definirano PPO
koji nisu sastavni dio postojećih
Općih uvjeta

 Ne prihvaća se
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PRIHVAĆENO

 Ne prihvaća se, podaci potrebni
za statistiku

U stavku 2., točka 7. – brisati na kraju „za korištenje mreže,“
U stavku 2., točka 10. brisati riječi: „…i visinu ugovorne kazne…“
U stavku 2., točka 11. brisati riječi: „…ugovorna kazna ne plaća odnosno…“
U stavku 2., točka 13. na kraju rečenice dodati: „za kupce kategorije kućanstvo i za
male kupce kategorije poduzetništvo“
Potrebno je cijeli članak uskladiti s odredbama o sadržaju ugovora o opskrbi krajnjeg
kupca definiranog sadržajem Zakona o tržištu električne energije, npr. razina kvalitete
usluge opskrbljivača.
Stavak 2:
Alineja 7: predlažemo, da se u 7. alineju doda odredba, da ugovor o opskrbi sadrži
podatke o kategoriji potrošnje odnosno tarifnom modelu korištenja mreže samo, ako se
radi o ugovoru o opskrbi, na osnovu kojeg se ugovorne stranke dogovore, da će kupac
opskrbljivaču plaćati i naknadu za upotrebu mreže.
Alineja 10: molimo za brisanje odredbe, da se u ugovor o opskrbi zapiše visina
ugovorne kazne za slučaj neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora, jer je to stvar
ugovornog odnosa između ugovornih stranaka, a ne OU kao propisa.
Prijedlog dodatnog stavka 3:
Kako smo već uvodno naznačili, molimo, da se članak 9 dopuni sa novim stavkom,
koji će određivati, tko sve može biti kupac električne energije na ugovoru o opskrbi.
Zbog toga molimo, da se članak 9 dopuni sa sljedećim stavkom:

NIJE PRIHVAĆENO

 Prihvaća se
 Prihvaća se

 Ne prihvaća se, diskriminacija
 Razina kvalitete usluge
opskrbljivača

 Ne prihvaća se, podaci potrebni
za statistiku

 Prihvaća se

 Ne prihvaća se

„Krajnji kupac može biti svaka osoba, koja kupuje električnu energiju za vlastito
korištenje, bez obzira na to, je li ta osoba vlasnik građevine ili djela građevine ili ne, uz
uvažavanje sljedećeg uvjeta. Ako želi ugovor o opskrbi sklopiti krajnji kupac koji nije
vlasnik građevine ili djela građevine, dužan je opskrbljivaču dostaviti potpisanu izjavu
vlasnika, da je suglasan sa sklapanjem ugovora o opskrbi. U slučaju, da sukladno
prethodnoj rečenici ugovor o opskrbi sklopi krajnji kupac, koji nije vlasnik građevine
ili djela građevine, vlasnik solidarno odgovara za podmirenje budućih novčanih obveza
za isporučenu električnu energiju. Kod promjene vlasništva građevine ili dijela
građevine novi vlasnik ima pravo na opoziv suglasnosti za sklapanje ugovora o opskrbi
električnom energijom. Ako danu suglasnost dosadašnjeg vlasnika ne opozove ta
suglasnost ostaje na snazi.“
Članak
10.

Stavak 2:

 Ne prihvaća se
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PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO

Ne vidimo razloga zašto bi ugovor o opskrbi kupcima kategorije poduzetništvo trebao
biti sklopljen na određeno vrijeme. Na maloprodajnim tržištima u državama članicama
EU postoji praksa, da se sa malim kupcima kategorije poduzetništvo priključenim na
niski napon ugovori sklapaju za neodređeno vrijeme, to jest na isti način kao sa
kupcima kategorije kućanstvo.
 Ne prihvaća se

Stavak 2.-da se i za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo ugovor o opskrbi
zaključuje na neodređeno vrijeme.
Stavak 4. –trebalo bi pojasniti stavak na način da se kaže “. …na neodređeno vrijeme ,
uz pravo krajnjeg kupca na jednostrani raskid ugovora bez dodatne ugovorne kazne.

 Ne prihvaća se
Predlažemo brisanje stavka (4) iz razloga što bi isto dovelo do ograničavanja
slobodnog tržišta električne energije i prava na slobodu ugovaranja zajamčenu
Zakonom o obveznim odnosima
U stavku 1. umjesto teksta „Opskrbljivač je dužan pisanim putem obavijestiti krajnjeg
kupca…“ predlažemo sljedeći tekst: „Opskrbljivač je dužan obavijestiti krajnjeg
kupca…“

Članak
11.

Članak
12.

 Ne prihvaća se

Predlaže se brisanje članka 11.
Uzimajući u obzir, da će se na određeno vrijeme sklapati ugovori sa kupcima kategorije  Prihvaća se
poduzetništvo, a za te kupce već po osnovnim pravilima Zakona o obveznom odnosima
valja viša stopa skrbnosti, ne vidimo ni jednog opravdanog razloga, zašto bi opskrbljivač
trebao upozoravati kupce te kategorije na istek valjanosti ugovora o opskrbi. Dužnost na
takvo upozoravanje je naime stvar dogovora između kupca i opskrbljivača koju mora
određivati ugovor o opskrbi, a ne OU kao propis. Radi se o tipičnoj građansko pravnoj
odredbi, koju neki propis ne smije određivati.
Izraz – „ustupanje ugovora“ zamijeniti s „prijenos ugovora“ (veza: važeći ZOO).
 Prihvaća se
Stavak 1. - umjesto „iz uvjet priložene ovjerene izjave“ pisati “uz uvjet priložene
ovjerene izjave“.
U slučaju da vlasnik građevine ne želi dati izjavu o solidarnom podmirenju potrebno je
propisati mogućnost ustupanja ugovora ukoliko se radi o državnim institucijama, lokalna
samouprava i slično.
Stavak 4 i 5:

 Prihvaća se
 Ne prihvaća se
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PRIHVAĆENO

Odredbe stavka 4 i 5 mogu se tumačiti, da kupac na ugovoru o opskrbi je samo vlasnik
građevine/dijela građevine, ali ne i netko treći (najamnik, korisnik, imalac prava na
socijalni stan, naravno uz suglasnost vlasnika…). Odredbe tih stavova tumačimo na
takav način zbog toga, jer može ugovor o korištenju mreže sklopiti vlasnik
građevine/dijela građevine, što znači, da bi i ugovor o opskrbi trebao sklopiti samo
vlasnik građevine/dijela građevine, što je u suprotnosti sa ZTEE, koji određuje, da
može biti krajnji kupac svatko tko kupuje EE za vlastito korištenje, što nije nužno
vlasnik građevine/dijela građevine. Zbog toga predlažemo brisanje članka 12, te
dodavanje novog 3. stavka članku 9, dikciju kojeg smo predlagali u članku 9.

NIJE PRIHVAĆENO
 Ne prihvaća se

Pri tome se sazivamo i na naš komentare točki 1 Načelnih primjedbi, te člancima 7 i 9.
Tekst članka, kako je predložen, može se primijeniti jedino za opskrbljivače koji su
istovremeno i operatori sustava, a ovakve odredbe su za opskrbljivača izvan okvira
univerzalne usluge zapravo neprovedive i regulirane su drugim odredbama Općih uvjeta
i Pravilima o promjeni opskrbljivača.
Stavak 2. – predlaže se dodavanje
(2) Sa krajnjim kupcima iz kategorije poduzetništvo opskrbljivač može utvrditi
posebne uvjete za opskrbu električnom energijom prema uvjetima iz postupka javne
nabave.
Obrazloženje: Na navedeni način se velikim kupcima omogućava zasebno utvrđivanje
uvjeta opskrbe sa opskrbljivačem a u skladu s ovim Općim uvjetima.

 Ne prihvaća se, ovaj članak nije
zapreka za provedbu navedenog
prijedloga

Brisati izraz „i jedinične cijene“ u podstavku 2.
Brisati podstavak 3.

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se, definirano
ZOTEE, čl. 46, st. 16.

Članak
13.
Izmijeniti podstavak 13. da glasi: „način i uvjeti pružanja nestandardnih usluga.“

 Prihvaća se

Obrazloženje:
Načini plaćanja – što kad se pojave novi načini plaćanja, primjerice e-plaćanje? Da li to
znači promjenu Općih uvjeta kod svake promjene načina i uvjeta plaćanja?
Jedinične cijene - posebne odredbe za opskrbljivača nositelja obveze javne usluge –
jedinične cijene definiraju se prema drugim aktima, cijene podložne promjenama,…
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PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO
 Ne prihvaća se, tematika
propisana ZOTTE, čl.46. st.16.
točka 4.

Alineja 5:
Uzimajući u obzir, da se ugovor o opskrbi sa kupcima kategorije kućanstvo sklapa na
neodređeno vrijeme, odredba 5. alineje tog članka o uvjetima obnove nije potrebna.
Štoviše u praksi se ugovori o opskrbi s kupcima kategorije poduzetništvo sklapaju na
određeno vrijeme, gdje ne postoji mogućnost obnove ugovora.
Zbog svega toga je odredba 5. alineje tog članka u dijelu koji govori o uvjetima obnove
ugovora, nepotrebna odnosno zavaravajuća.

 Ne prihvaća se, ZOTTE nije
predviđena razlika između
poduzetništva i kućanstva, što
ne znači da postoje prepreke za
raspisivanje Uvjeta poslovanja
od strane pojedinog
opskrbljivača posebno za
kategoriju kućanstva i
poduzetništva
 Ne prihvaća se

Potrebno je u prvoj rečenici napraviti jasnu distinkciju između kategorije poduzetništvo
s jedne strane, te kategorije kućanstvo s druge strane, te se predlaže tekst: „Svaki
opskrbljivač je dužan donijeti uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom
energijom u skladu s ovim Općim uvjetima za kupce kategorije kućanstvo kojima
se minimalno utvrđuju…“

Članak
14.

Potrebno napraviti izmjene u članku, jer bi prema predloženim odredbama u jednom
trenutku krajnji kupac bio priključen na mrežu bez ugovora o korištenju mreže i ugovora
o opskrbi, te bi nastala pravna nesigurnost, odnosno nemogućnost naplate potraživanja
iz ranijeg pravnog odnosa, koji je prestao, novi nije zaključen, te kolizija čl. 4. st. 5., a
možda i čl 6.
Predlažemo tekst kojim će se prilikom podnošenja zahtjeva za raskid ugovora o
korištenju mreže krajnjeg kupca ili vlasnika građevine koji prenosi pravo vlasništva
(npr. prodavatelj) istovremeno, dostaviti opertoru sustava raskinuti ugovor o opskrbi s
odgodnim učinkom do očitanja brojila (npr. 3 dana (vidi st.2) i zaključen ugovor o
opskrbi novog vlasnika ili korisnika građevine (npr.kupac građevine) s opskrbljivačem
i zahtjev novog vlasnika ili korisnika građevine za zaključenje ugovora o korištenju
mreže.
Stavak 3. - Potrebno je odrediti rok, u kojem se mora novi vlasnik javiti opskrbljivaču,
te rok, u kojem je ta osoba dužna sklopiti ugovor o opskrbi EE, jer se u suprotnosti
može dogoditi, da bi nepoznati vlasnik/korisnik mreže preuzimamo EE vrlo dugo
(neodređeno) vrijeme, a opskrbljivač mu ne bi mogao izdati račun za isporučenu EE.

 Ne prihvaća se

 Prihvaća se

Stavak 4:
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PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO

Predlažemo, da se stavku doda odredba, da obveza za nastavak isporuke novom
vlasniku/korisniku valja samo pod uvjetom, ako se novi vlasnik opskrbljivaču javio, to  Prihvaća se
jest da opskrbljivač zna tko je novi vlasnik i da zna njegov OIB (gledaj našu primjedbu
stavku 3). Ako se naime nije, to bi značilo, da se EE isporučuje nepoznatom
preuzimatelju EE, što znači, da mu opskrbljivač ne bi mogao izdati račun, jer je
preuzimatelj nepoznat. Pored toga predlažemo, da se doda odredba, da se u slučaju
nepoznatog novog vlasnika/korisnika mreže obustavi isporuka EE.
Potrebno je unijeti odredbu da zahtjev za raskid ugovora kod postojećeg opskrbljivača i
operatora sustava može podnijeti i prodavatelj, kako se eventualnim izostankom prijave
novog kupca prodavatelj ne bi doveo u nepovoljnu situaciju. Također predlažemo
odredbu u stavku (4) da će opskrbljivač nastaviti pružati opskrbu potpisom i primjenom
ugovora o opskrbi s nositeljem mjernog mjesta.
U stavak 2. iza riječi „saznanja“ dodati tekst: „ novog vlasnika građevine ili dijela
 Prihvaća se
građevine, a pravni slijednik dužan je redovito podmirivati sve novčane obveze.“

Članak
15.

Stavak 3.
Naša primjedba tiče se samo ugovora o opskrbi. Predlažemo brisanje stavka 3 u slučaju
univerzalnog pravnog nasljeđa, jer sklapanje ugovora nije potrebno. Radi se naime o
pravnom nasljeđu, za kojeg znači, da pravni slijednik preuzima sva prava i obveze
prethodnika, a dokaz za to je izvadak iz sudskog registra odnosno izvadak iz zemljišne
knjige. Može se naime dogoditi, da novi vlasnik sklopi novi ugovor s novim
opskrbljivačem, koji nije opskrbljivač koji je opskrbljivao pravnog prethodnika. Zbog
toga je odredba stavka 3 u suprotnosti s pravnom prirodom pravnom nasljeđu i
zakonima, koji propisuju institut univerzalnog pravnog nasljedstva.

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se, ne možemo
poništiti pravo novog vlasnika
na slobodan odabir
opskrbljivača

Ako je sklapanje nekog ugovornog dokumenta ipak potrebno zbog evidencije
operatora, tada predlažemo, da se u stavak 3 zapiše, sljedeće odredba:

 Ne prihvaća se

„Novi vlasnik građevine ili dijela građevine dužan je zaključiti aneks ugovoru o
opskrbi.“
U naslovu poglavlja izbaciti riječ „Ugovor“.
 Prihvaća se
Članak
16.

Predlaže se novi tekst podstavka 3. stavka 2. koji glasi:
„- vođenje pogona mreže i razmjenu pogonskih podataka, vezano za odnose na sučelju
prijenosne i distribucijske mreže“

 Prihvaća se
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U stavku 3. dodati novi podstavak koji glasi:
„- postupke na sučelju prijenosne i distribucijske mreže“

Članak
17.

PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO

 Prihvaća se

Ugovore o međusobnim odnosima operatori trebaju potpisati i s Proizvođačem, ako se
troškovi održavanja zajedničkih postrojenja i zajedničke infrastrukture, naknada i
vlastite potrošnje postrojenja dijele srazmjerno udjelu u zajedničkim postrojenjima (VN
i SN rasklopišta elektrana).
Predlaže se jedinstveni račun i za kupce kategorije poduzetništvo, na niskom naponu,
sve ili barem OMM s priključnom snagom manjom od 20 kW.

 Ne prihvaća se, Proizvodnja
nije u meritumu ovog
članka(onda bi se radilo o
Ugovoru s korisnikom)
 Ne prihvaća se

Alternativno rješenje: u stavku 3. dodati novi podstavak koji glasi:
„- način rješavanja prigovora“
Na kraju stavka 1. dodati: „temeljem sklopljenog ugovora opskrbljivača i operatora
distribucijskog sustava.“

 Ne prihvaća se

U stavku 3. potrebno je definirati prihvatljive i pouzdane instrumente osiguranja
plaćanja: bankarska garancija ili polog
U stavku 4. umjesto teksta „po obračunskim mjernim mjestima krajnjih kupaca“ treba
biti tekst „po tarifnim modelima i elementima“

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

Obrazloženje: Na predloženi način, račun prema opskrbljivačima bi bio sličan podlozi
za obračun naknade za korištenje prijenosne mreže koji sada dostavljamo HOPS-u.
Podaci za obračun po pojedinom OMM opskrbljivačima bi se dostavljali kroz redovne
datoteke za razmjenu obračunskih mjernih podataka, koje za to trebaju biti proširene.
Mjesečni račun zapravo sumira sve podatke dostavljene opskrbljivaču po OMM koji se
odnose na neki mjesec realizacije.
Stavak 5 – Brisati
Obrazloženje: sadržano u stavku 4.
Dodati stavak kojim će se utvrditi obveza operatora sustava o ishođenju suglasnosti na
tekst ugovora o međusobnim odnosima od Agencije, s obzirom da je ovaj ugovor
obvezan za ugovorne strane i da sadrži elemente koji su u isključivoj nadležnosti
Agencije.

 Prihvaća se
 Ne prihvaća se
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PRIHVAĆENO

Stavak 6. - Opći uvjeti trebaju obraditi odnose za ostale korisnike mreže na svim
naponskim nivoima (posebno ugovorni odnosi) između opskrbljivača i operatora
prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava.
Predlažemo dodati u cijelom članku iza riječi „Operator“ riječ „distribucijskog“, uz
obrazloženje da se cijeli članak 17. odnosi samo na operatora distribucijskog sustava.
Predlaže se izmjena teksta st. 9 tako da isti glasi „Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka
dužan je platiti račun iz stavka 4. ovog članka operatoru sustava u roku od 20 dana od  Prihvaća se
dana izdavanja računa.“
Stavak 9. - predlaže se izmjena teksta stavka na način: „Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga
članka dužan je platiti račun iz stavka 4. ovog članka operatoru sustava u roku od 20
dana od dana izdavanja računa.“




Predlažemo da HERA propiše sadržaj i bitne stavke Ugovora o međusobnim
odnosima između operatora sustava i opskrbljivača jer smatramo da bi bilateralno
pregovaranje moglo biti neproduktivno (Što ako ugovorne strane ne mogu postići
dogovor oko bitnih stavki Ugovora?)
Ugovor mora nužno regulirati sljedeće:
 Jedinstveni račun za kućanstva je opcija – ne žele svi opskrbljivači preuzeti
rizike i benefite koji proizlaze iz jedinstvenog računa niti je svim
opskrbljivačima primarni fokus sektor kućanstvo
 Prihvaća se
 Osiguranje plaćanja ne treba biti veće od jednomjesečne izloženosti – s
obzirom da se radi o vrlo velikim iznosima sredstava, osiguranje plaćanja
veće od predloženog bilo bi uzrok prevelikih troškova financiranja
 Pokrivanje troška opskrbljivača za nenaplativih potraživanja (za
mrežarinu u slučaju jedinstvenog računa) – ODS ima pravo na pokrivanje
nenaplativih potraživanja iz reguliranih prihoda, stoga smatramo da bi
opskrbljivača trebalo kompenzirati za nenaplativa potraživanja na ime
„mrežarine“. Iznos kompenzacije regulira HERA
 Pokrivanje operativnih troškova prikupljanja naknade za korištenje
mreže – opskrbljivač treba imati prvo na reguliranu naknadu za pokrivanje
administrativnih troškova vezanih za prikupljanje naknade za korištenje mreže
od kupaca
 Razmjena mjernih podataka – ODS je dužan na temelju punomoći kupca
opskrbljivaču dostaviti povijesne podatke o potrošnji za kupce poduzetništvo
(SATNE KRIVULJE i ENERGETSKU KARTICU) jer je to nužno da
izdavanje ponude kupcu. Kanal dostave podataka mora biti automatiziran i

NIJE PRIHVAĆENO
 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se
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ažuran. ODS mora po razumnoj cijeni ponuditi opskrbljivaču uslugu dostave
„real-time“ podataka za izabrane OMM-ove u svrhu preciznijeg planiranja
potrošnje.
 Opskrbljivač ne naplaćuje nestandardne usluge koje su vezane za
distribucije električne energije
U stavku 3.-da da instrument osiguranja plaćanja odgovara jednomjesečnom prosjeku
iznosa nakana.
Stavak 6.-smatramo da nestandardne usluge i u slučaju jedinstvenog računa mora HEP
ODS –sam naplaćivati
Stavak.7.-trebao bi nedvosmisleno reći da opskrbljivač ima pravo naplaćivati
nestandardne usluge koje su dio cjenika opskrbljivača.
Članak 17. ne odgovara odredbama Zakona o tržištu EE pa ga je potrebno s njim
uskladiti. Zato predlažemo da se uvodna dikcija promjeni i promijenjen glasi:
„Opskrbljivač koji nije pod obvezom javne usluge može izdavati krajnjim kupcima
jedinstveni račun za električnu energiju i korištenje mreže uz uvjet, da s operaterom
sustava sklopi ugovor o međusobnim odnosima.“
Stavak 6:
Molimo za brisanje odredbe na kraju tog stavka, naime odredbe: „u skladu s
odredbama ugovora iz stavka 1. ovoga članka“, jer u stavku 1 nije određen ugovor,
određen je u stavku 2.
Pored toga želimo da u Općim uvjetima piše, da će agencija tekst Ugovora objaviti na
svojoj web stranici, koji će biti jednak i obvezan za sve opskrbljivače električnom
energijom, koji se odluče za izdavanje jedinstvenog računa . Odredbe tog Ugovora
moraju pored dijelova koji se odnose na zaračunavanje korištenja mreže,
sadržavati i ostale odredbe koje definiraju međusobni odnos između operatera i
opskrbljivača na cjelokupnom području djelovanja.

NIJE PRIHVAĆENO

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se

 Prihvaća se

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

Osiguranje plaćanja – tromjesečna izloženost predstavlja nerealno visok iznos te
opskrbljivačima čini velik financijski teret, te smatramo da je kao instrument
osiguranja plaćanja dovoljan jednomjesečni iznos naknade koju Operator sustava
potražuje od Opskrbljivača.
 Ne prihvaća se
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Smatramo da je nužno da Opskrbljivač koji kupcu kategorije kućanstvo izdaje
jedinstveni račun mora imati slobodu u određivanju mjesečnih akontacijskih rata uz
uvažavanje šestomjesečnih očitanja, odnosno poračuna i neovisno je od količina koje će
operator zaračunati opskrbljivaču Izričit zahtjev da su akontacijske količine (ne
obračunske) jednake, je u suprotnosti tržišnim produktima.

NIJE PRIHVAĆENO

 Ne prihvaća se

U stavku (1) umjesto teksta „Opskrbljivač koji nije pod obvezom javne usluge
ispostavlja krajnjim kupcima…“ predlaže se tekst „Opskrbljivač koji nije pod
obvezom javne usluge može ispostavljati krajnjim kupcima…“, a kako bi
predmetna odredba bila u skladu sa ZOTEE
U stavku (4) treba izbaciti pojmove „trošak nestandardnih usluga“ i „cjenikom
nestandardnih usluga“.
 Prihvaća se
U stavku (5) tekst „podacima iz stavka 3.“ Zamijeniti tekstom „podacima iz stavka 4.“
U stavku (6) tekst „iz stavka 1. ovog članka“ zamijeniti tekstom „iz stavka 2. ovog
članka“
U stavku (6) treba izbaciti pojam „trošak nestandardnih usluga“
U stavku (9) umjesto teksta „…u roku od 20 dana…“ predlaže se tekst „…u roku od
60 dana…“
U istom stavku umjesto teksta „iz stavka 7. ovoga članka“ treba stajati tekst: „…računa
iz stavka 5. ovoga članka“
Ovo je potrebno zbog realnog proteka vremena u naplati potraživanja opskrbljivača, kao
i zbog različitih rokova plaćanja za pojedine kupce. Iz ovog stavka nije u potpunosti
razvidno, u odnosu na izdavanje kojeg računa se određuje valuta plaćanja.

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se

Članak
18.
Članak
19.
Članak
20.
Članak
21.

Propisati plaćanje troška u slučaju dokazivanja kvalitete napona, u slučaju opravdanog  Prihvaća se
(na trošak operatora sustava) i neopravdanog zahtjeva (na trošak korisnika mreže), a
ukoliko ovo pitanje nije predviđeno uvjetima kvalitete.
Smatra se da bi trebalo obavijestiti i opskrbljivača u slučaju da krajnji kupci njega
kontaktiraju.
 Prihvaća se
U stavku 1. umjesto „48 sati“ propisati obvezu obavješćivanja u podstavku 1.

 Ne prihvaća se

„najmanje 48 sati prije prekida“, a u podstavku 2. „najmanje 24 sati prije prekida“.
U prijelaznim i završnim odredbama, za korisnike mreže na niskom naponu s
priključnom snagom većom od 20 kW propisati rok od 3 godine operatoru

 Prihvaća se
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distribucijskog sustava za prilagodbu, odnosno prikupljanje podataka za izravni način
komunikacije i uspostavu odgovarajućeg informatičkog sustava.

Članak
22.
Članak
23.
Članak
24.
Članak
25.
Članak
26.

Članak
27.

Dodati novi članak 21a. koji glasi:
„ U slučaju prekida isporuke električne energije u dijelu distribucijske mreže koji je
posljedica pogonskog događaja u prijenosnoj mreži, operator prijenosnog sustava
dužan je u najkraćem mogućem roku obavijestiti operatora distribucijskog sustava o
predmetnom događaju, a nakon analize uzroka prekida isporuke, izraditi i dostaviti
pisano izvješće.“
Stavak (3) se nadopunjuje tako da sada glasi: „Usluge iz stavka 2. ovog članka
obračunavaju se u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora
sustava kojeg odobrava Agencija, te u skladu s uvjetima opskrbljivača.“
Predlaže se novi stavak 1. koji glasi:
„Obračunsko mjerno mjesto je mjesto preuzimanja i/ili predaje električne energije.“

Predlaže se novi članak 26a kojim će se regulirati pitanje korištenja gradilišnih i drugih
privremenih priključaka, odnosno priključaka koji se koriste pod uvjetima čl. 17. i 18.
starih OU.
Stavak 1. predlažemo brisati riječi „Premještanje priključka ili“
Obrazloženje: promjena na priključku je širi pojam koji obuhvaća i premještanje
priključka
Stavak 2. predlažemo postojeći tekst zamijeniti s „Podnositelj zahtjeva za promjenom na
priključku snosi stvarni trošak promjene na priključku
Stavak 3. brisati i zamijeniti slijedećim tekstom:
U slučaju istovremenog zahtjeva za promjenom na priključku i povećanjem priključne
snage, korisnik mreže promjenu na priključku plaća prema stvarnim troškovima, te
dodatno plaća povećanje priključne snage sukladno Pravilniku o naknadi za priključenje
na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage
Obrazloženje: potrebno brisati stavak 3. jer se stvarni troškovi promjene na priključku
u prijenosnoj mreži dobivaju putem javne nabave te se stvari trošak utvrđuje za
konkretan slučaj nabave; jedinične cijene iz prethodnih postupaka javne nabave mogu
dati samo okvirne troškove promjene priključka.

 Prihvaća se

 Ne prihvaća se, ZOTTE – za
prijenos čl. 30. točka 48., i za
distribuciju čl. 40. točka 23.
 Prihvaća se

 Ne prihvaća se (prijelazna
odredbe)
 Ne prihvaća se (prijelazna
odredbe)
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se
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U stavku 3. zamijeniti tekst „učiniti javno dostupnim.“ s novim „na zahtjev dostaviti
Agenciji“ (javna objava može prouzročiti ozbiljne zloporabe podataka te prigovora).
Predlaže se dopuna članka na način da se izrijekom odredi da se ovaj članak ne odnosi
na slučaj istodobnog zahtjeva za povećanje priključne snage ili da se naznači da će to
pitanje biti regulirano drugim propisom.
Predlaže se stavak 7. na način:
(7) U slučaju istodobnog zahtjeva za povećanje priključne snage i izmještanje
obračunskog mjernog mjesta, podnositelj zahtjeva dužan je platiti naknadu za povećanje
priključne snage ili stvarni trošak izmještanja. Ukoliko, stvarni trošak premašuje iznos
naknade za povećanje priključne snage za više od 20%, plaća se prema stvarnom trošku.
Obrazloženje: U smislu članka 9. Pravilnika o naknadi za priključenje na
elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN 28/06), naknada za
priključenje izračunava se na temelju jedinične cijene i priključne snage ili stvarnog
troška priključenja kupca na mrežu, a ne po obje osnove.

Članak
28.

Članak
29.

Smatra se da bi trebalo obavijestiti i opskrbljivača u slučaju da krajnji kupci njega
kontaktiraju.
Predlaže se stavak 2. na način:
(2) U slučaju izmještanja, razdvajanja ili objedinjavanja priključaka javne rasvjete,
priključna snaga može se koristiti na niskonaponskom razvodu iste transformatorske
stanice.
Obrazloženje: Instalacija javne rasvjete nije vezana uz jednu katastarsku česticu ili
lokaciju već je na niskonaponsko konzumnoj zračnoj mreži uvjetovana topologijom iste.
Dodati novi stavak 2a. koji glasi:
„Funkcija ograničenja snage u brojilu ograničava priključnu snagu na razinu priključne
snage.“
Predlaže se izmjena stavka 2. na način:
(2) Krajnjim kupcima s priključnom snagom do uključivo 20 kW priključna snaga se
ograničava ograničavalom strujnog opterećenja ili brojilom s funkcijom ograničenja
snage, osim krajnjih kupaca iz tarifnog modela Žuti (javna rasvjeta) koji se izuzimaju od
ograničavanja priključne snage ograničavalom strujnog opterećenja ili brojilom s
funkcijom ograničenja snage.
Obrazloženje: Detaljno pojašnjeno pod točkom 1. načelnih primjedbi na prijedlog
propisa

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se, diskriminacija
prema drugim kupcima

 Ne prihvaća se
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U stavku (2) broj „20“ zamijeniti s brojem „30“

Članak
30.

Dodati novi stavak 3a. koji glasi:
„Korisnik mreže dužan je očitovati se temeljem obavijesti operatora sustava iz stavka
3. ovog članka, u roku 15 dana.“
Predlaže se novi tekst stavka 4. koji glasi:
„Ako korisnik mreže iz stavka 3. ovoga članka nakon pisane obavijesti koristi snagu
 Prihvaća se
iznad iznosa priključne snage, a nije postupio u skladu s odredbama uredbe o postupku
izdavanja energetskih suglasnosti kojima se utvrđuju pojedinačni uvjeti priključenja na
energetsku mrežu, operator sustava dužan je ograničiti korištenje snage na bilo koji
tehnički mogući način, a kao krajnju mjeru operator sustava može obustaviti isporuku
električne energije korisniku mreže, u skladu s člancima 85. i 86. ovih Općih uvjeta.“
Stavak 4. - na koji način operator sustava može ograničiti snagu kupcu iznad iznosa
priključne snage (EES do 20 kW) koji nije podnio zahtjev za izdavanje nove
elektroenergetske suglasnosti.
Dodati novi stavak 5. koji glasi:
„Korisnik mreže dužan je platiti uslugu ograničenja korištenja snage sukladno pravilima  Prihvaća se
i cjeniku nestandardnih usluga.“
U stavku 1. predlaže se zamijeniti „godinu dana“ s „dvije godine“.
 Prihvaća se

 Ne prihvaća se

Stavak 2. - nije opravdano na kupce i proizvođače (korisnike mreže) prebaciti trošak
usklađenja postrojenja i instalacija starijih od 30 godina, jer se prijelaz s 10 kV razine
na 20 kV razinu, odnosno napuštanje 35 (30) kV razine, opravdava razvojem
distribucijske mreže kroz smanjenje broja naponskih razina (višestruke transformacije)
i posljedično koristi za operatora radi unifikacije opreme, smanjenja gubitaka i
povećanja kapaciteta na budućoj najnižoj SN razini (20 kV) u sustavu RH. U pravilu
životna dob na strani proizvođača i kupca nije ograničena na 30 godina.
Predmetni trošak usklađenja postrojenja i instalacija na sučelju treba snositi Operator,
što se podrazumijeva pod pojmom instalacija, prije ili poslije razgraničenja ili na
sučelju.

 Ne prihvaća se, radi se o
amortiziranoj opremi koju bi
korisnik prije ili kasnije
zamijenio, osim toga korisnik
profitira od smanjenja gubitaka.

Dodati novi stavak 2a. kojim će se riješiti:
-

model sufinanciranja/financiranja, odnosno ulaganja u vlasništvo korisnika mreže
model investitorstva i vlasničkih odnosa

 Ne prihvaća se

Čl.30.st.2. trebalo bi izmijeniti na način da se ne postavlja vremenski okvir starosti
postrojenja i instalacija glede troškova usklađenja nazivnog napona 20 kV odnosno da
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 Ne prihvaća se

iste troškove nije dužan snositi korisnik mreže već operator distribucijskog sustava.
Time st.2.postaje:
Troškove usklađenja postrojenja i instalacija korisnika mreže s promjenom iz
stavka 1. ovog članka snosi operator distribucijskog sustava.
Čl. 30. st. 3 brisati u cijelosti
Obrazloženje:
Starost postrojenja, koje je u funkciji, ako je održavano i redovno ispitivano ne može
biti mjerilo, čak i ako je starije od 30 godina jer ono svojom funkcionalnošću odgovara
novom postrojenju. Postrojenje je funkcionalno ako se mijenjaju, servisiraju ili na
drugi način održavaju njegovi dijelovi. Smatramo nekorektnim da korisnik mreže mora
snositi troškove koje je inicirala druga strana zbog svojih potreba.
Predlaže se izmjena stavka 4. tako da glasi:
„Korisnik mreže priključen na 10 kV distribucijsku mrežu dužan je u slučaju zamjene
opreme u svojim postrojenjima i instalacijama ugraditi opremu dimenzioniranu za
nazivni napon mreže 20 kV“.
Dodati novi članak 30a. koji glasi:
-

-

-

-

Korisnik mreže odgovoran je za sigurnost, pogon i tehničku ispravnost svojih
postrojenja i instalacija, iza mjesta preuzimanja električne energije, odnosno
mjesta predaje električne energije gledajući sa strane mreže.
Ako operator sustava prilikom obavljanja svoje djelatnosti uoči neispravnost
postrojenja i instalacija korisnika mreže na sučelju s mrežom ili utvrdi negativni
povratni utjecaj postrojenja i instalacije na mrežu, a njihovo bi korištenje moglo
dovesti do opasnosti za život i zdravlje ljudi ili oštećenja bilo čije imovine ili
štetnog utjecaja na okoliš, dužan je pisanim putem obavijestiti korisnika mreže o
svom nalazu i dati mu primjeren rok za otklanjanje utvrđenih neispravnosti,
sukladno mrežnim pravilima operatora sustava.
Ako korisnik mreže u utvrđenom roku iz stavka 2. ovog članka ne dovede svoja
postrojenja i instalacije u ispravno stanje, operator sustava će obustaviti isporuku
električne energije korisniku mreže te o tome obavijestiti korisnike mjernih
podataka.
Nakon što korisnik mreže otkloni utvrđene neispravnosti i dovede svoja
postrojenja i instalacije u ispravno stanje te dostavi o tome pisanu obavijest

NIJE PRIHVAĆENO

 Ne prihvaća se

 Prihvaća se

 Prihvaća se
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operatoru sustava, operator sustava dužan je bez odlaganja ponovno uspostaviti
isporuku električne energije te o tome obavijestiti korisnike mjernih podataka.
Dodati novi članak 30b. koji glasi:
Korisnik mreže priključen na mrežu srednjeg i/ili visokog napona dužan je
tijekom korištenja mreže, najmanje jednom u tri godine, dostaviti operatoru
sustava dokaz o usklađenom djelovanju zaštitnih uređaja u postrojenju i
instalacijama sa zaštitnim uređajima u mreži.
Ako operator sustava utvrdi neusklađeno djelovanje zaštitnih uređaja iz stavka 1. ovog
članka, korisnik mreže dužan je na zahtjev operatora sustava utvrditi funkcionalnost
svojih zaštitnih uređaja i dostaviti dokaz o ispitivanju, sukladno mrežnim pravilima
operatora sustava.
Predlaže se izmjena stavka 2. na način:
 Prihvaća se
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnik mreže može omogućiti priključenje
niskonaponskih električnih uređaja druge pravne ili fizičke osobe (antenski sustavi,
video kamere, reklamni panoi i sl.) preko svog obračunskog mjernog mjesta u okviru
uvjeta iz elektroenergetske suglasnosti i ugovora o korištenju mreže na svoju električnu
instalaciju unutar granica svog posjeda.
Obrazloženje: Detaljnije se utvrđuju pojedine vrste instalacija za koje se omogućuje
priključenje.
Vezano za stavak (2) molimo pojašnjenje statusa punionica za električna vozila.
-

Članak
31.

Članak
32.

Predlaže se novi tekst stavka 3. koji glasi:
 Prihvaća se
„Korisnik mreže i pravna ili fizička osoba iz stavka 2. ovoga članka dužni su urediti
svoje odnose ugovorom o međusobnim odnosima, koji obvezno uključuje odgovornost
za tehničku ispravnost novih instalacija iz stavka 2. ovoga članka, priključenih na
postrojenje i instalacije korisnika mreže.“
Predlaže se u općim uvjetima propisati međusobni odnosi i pravila ponašanja kada
operator prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava preuzima električnu
energiju za pokriće vlastite potrošnje opreme ugrađene u postrojenjima proizvođača
dislociranim od distribucijske mreže.
Predlaže se izmjena stavka 1. tako da glasi:
„Pravna ili fizička osoba koja je uslijed statusnih ili organizacijskih promjena
priključena preko obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže dužna je postupiti

 Ne prihvaća se, daljnja
diskusija-Mrežna pravila ???

 Ne prihvaća se, potrebna
koncepcijska razrada koja nije
sastavni dio ovih OU

 Ne prihvaća se, ne zahtjeva
posebne odredbe u OU
 Ne prihvaća se, radi se o
zatečenom priključku, a ne
novom
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sukladno odredbama uredbe o postupku izdavanja energetskih suglasnosti kojima se
utvrđuju pojedinačni uvjeti priključenja na energetsku mrežu i ovim Općim uvjetima.“
Dodati novi stavak kojim će se predmetna problematika ograničiti na jednu
građevinsku lokaciju.
Stavak 3. uskladiti sa stavkom 3. članka 31.
Stavci : 1, 2, 3, 8. - Korišteni izraz „operator zatvorenog distribucijskog sustava“
zamijeniti prikladnijim (npr. kupac za zatvorenim distribucijskim podsustavom ili
energetski gledano moguć i voditelj bilančne skupine)
Stavak 8. - Korištenje izraza “nabava rezervnog kapaciteta“ za zatvoreni distribucijski
sustav je nepotrebno, jer se u pravilu radi o ukupnom opterećenju kao što je
opterećenje pripadajućih npr. 110/x kV ili 10 (20)/x kV. Prijedlog: brisati navod
“rezervni kapacitet“.
Članak
33.

Članak
34.

U stavku 5. riječ „može“ zamijeniti sa „će“.

 Ne prihvaća se
 Prihvaća se
 Prihvaćeno
 Prihvaća se

 Prihvaća se

Izraz „priključeno na prijenosu mrežu“ nije dovoljno jasan. Možda staviti prijenosnu
 Prihvaća se
mrežu na visokom naponu HEP-OPS-a.
(1) Nije definiran izraz „povezani subjekt“
 Prihvaća se
(9) Trebalo bi izmijeniti na način da se ne ograničava priključenje postrojenja za
proizvodnju električne energije sa statusom povlaštenog proizvođača električne
energije.
Dodati stavak 1.a. - Ugraditi stavak da i Proizvođač ima pravo na naknadu štete od  Djelomično se prihvaća, korisnik
operatora uslijed ne preuzimanja ili ograničenja preuzimanja energije od
mreže je kupac
proizvođača u mrežu.
Dodati stavak - Regulirati obvezu sklapanja i pravo Proizvođača na konzumiranje
Ugovora o redispečingu elektrana radi mreže (replan proizvodnje elektrane radi
zagušenja u mreži, pogoršanih naponskih prilika, preusmjeravanje tokova radne snage
ili operativno izgubljene prethodne, a dostatne raspoloživosti mreže).
Predlažemo brisati stavak 3. i 6.
veza čl. 1067. Zakona o obveznim odnosima:
„Oslobođenje od odgovornosti
(1) Vlasnik se oslobađa odgovornosti ako dokaže da šteta potječe od nekog
nepredvidivog uzroka koji se nalazio izvan stvari, a koji se nije mogao spriječiti,
izbjeći ili otkloniti.

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

 Prihvaća se, zbog toga što u
dosadašnjoj praksi je to bilo teško
provedivo te do dan danas nikada
nisu primijenjeni ti stavci
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(2) Vlasnik stvari oslobađa se odgovornosti i ako dokaže da je šteta nastala isključivo
radnjom oštećenika ili treće osobe, koju on nije mogao predvidjeti i čije posljedice nije
mogao ni izbjeći, ni otkloniti.
(3) Vlasnik se oslobađa odgovornosti djelomično ako je oštećenik djelomično pridonio
nastanku štete.
(4) Ako je nastanku štete djelomično pridonijela treća osoba, ona odgovara oštećeniku
solidarno s vlasnikom stvari, a dužna je snositi naknadu razmjerno težini svoje krivnje.
(5) Osoba kojom se vlasnik poslužio pri uporabi stvari ne smatra se trećom osobom“

 Ne prihvaća se, opskrbljivači
nisu korisnici mreže

Osvrnuti se i na naknadu štete opskrbljivačima.
Stavak 3. brisati tekst: „i/ili treće osobe“
 Prihvaća se
Obrazloženje: odgovornost za trećega moguća je do poslovno opravdane mjere
odgovornosti operatora tj. bila bi isključena ukoliko operator nije bio u mogućnosti
unatoč povećanoj pažnji savjesnog gospodara utjecati na nastanak štete, te bi regres bio
izvjestan u slučaju postojanja ugovornog odnosa, (ugovor o korištenju mreže) , prijedlog
je u suprotnosti je s čl. 1067. ZOO, kojim se propisuje oslobađanje od odgovornosti i
navodi: vlasnik stvari oslobađa se odgovornosti i ako dokaže da je šteta nastala isključivo
radnjom oštećenika ili treće osobe koju on nije mogao predvidjeti i čije posljedice nije
mogao izbjeći ili otkloniti.
Stavak 5. prijedlog teksta: Pisani zahtjev iz stavka 4. ovoga članka mora sadržavati opis
nastale štete te vjerodostojne dokaze o uzročne povezanosti štetne radnje kao uzroka i
štete kao posljedice, te visinu odštetnog zahtjeva koji se podnosi operatoru sustava.

Članak
35.

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

U stavku (7) brisati riječi „ili iznimnog događaja“
Stavak (2) se mijenja i sada glasi:
„Naknadu za korištenje prijenosne mreže plaćaju krajnji kupci razvrstani u kategoriju
poduzetništvo“
Stavak (3) se mijenja i sada glasi:
„Naknadu za korištenje distribucijske mreže plaćaju svi kupci priključeni na srednji i
niski napon.“
U stavku 5. tekst „posebnog propisa“ predlažemo zamijeniti s „zakona“.
Predlaže se posebnim stavkom ili izrazom definirati pojam „jedna stambena jedinica“.
Otvorena pitanja:

NIJE PRIHVAĆENO

 Ne prihvaća se, koncepcijsko
razilaženje
 Ne prihvaća se, koncepcijsko
razilaženje
 Prihvaća se

 Ne prihvaća se
38

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
- REZULTATI PROVEDENOG JAVNOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI

PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO




da li više stambenih jedinica mora imati više OMM?
koje pravilo primjeniti u slučaju jedne ili više stambenih jedinica te jednog ili
više poslovnih prostora u jednoj građevini (primjerice obiteljska kuća s OPGom) – predlažemo jedno OMM
Dodati stavak 7a. kojim će se omogućiti promjena kategorije (iz kućanstva u
poduzetništvo), ali na zahtjev kupca.
Dodati stavak 7b. kojim će se omogućiti promjena kategorije (iz poduzetništvo u
kućanstva), ali na zahtjev kupca.
Stavak 4 (definicija tarifne kategorije poduzetništvo):
Stavak 4 određuje, da u kategoriju poduzetništvo spada „i fizička osoba koja kupuje
električnu energiju koja nije namijenjena za korištenje u vlastitom kućanstvu“. Iz toga
nije jasno smatra li se fizičkom osobom fizička osoba – potrošač ili samo fizička osoba
– poduzetnik. Ako se smatra da kupac može biti i fizička osoba – potrošač, tada mjerno
mjesto ne može biti u kategoriji poduzetništvo, jer fizička osoba – potrošač EE uvijek
preuzima za potrebe kućanstva. Zbog toga predlažemo, da se ova odredba zapiše
ovako:
… i fizička osoba koja kupuje električnu energiju koja nije namijenjena za obavljanje
komercijalne ili profesionalne djelatnosti.“
Stavci (4) i (5) su u suprotnosti s definicijom kupca kategorije kućanstvu Zakona o
tržištu električne energije – članak 3., točka 18.
Stavak 5:
Sukladno ZTEE bi trebalo svako preuzimanje električne energije, koje se ne tiče
obavljanja komercijalne ili profesionalne djelatnosti, biti razvrstano u kategoriju
kućanstva. Zbog toga predlažemo, da se stavak dopuni ( zapisano dolje). „U tarifnu
kategoriju kućanstvo pripadaju krajnji kupci – fizičke osobe - potrošači koji kupuju
električnu energiju za vlastitu potrošnju u kućanstvu (isključujući komercijalne ili
profesionalne djelatnosti), u građevinama ili dijelovima građevina namijenjenim za
potrebe stanovanja, neovisno je li vlasnik fizička ili pravna osoba (kuće, stanovi, kuće
za odmor, župni uredi i slično), uključujući i kupce koji spadaju u ovu kategoriju
temeljem posebnog propisa.“

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se, definicija je u
skladu s ZOTTE
 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

Članak
36.
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Članak
37.

PRIHVAĆENO

 Ne prihvaća se, izbrisano iz
tarifnog sustava

Nepotrebno dupliciranje sa drugim podzakonskim propisima (tarifni sustavi i
metodologije). Kada će se mijenjati tarifni sustavi ili metodologija, morati će se u
paraleli mijenjati i Opći uvjeti.
Ova primjedba odnosi se i na članke 38.-43.

 Ne prihvaća se, nije uobičajena
terminologija
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se, nije uobičajena
terminologija
 Ne prihvaća se

Riječi „radna energija“ zamijeniti riječima „naknada za prijenos radne energije“.
Jedinica prekomjerne jalove energije (kn/kvarh) nego (kn/kVArh)
Članak
38.

Članak
39.

Riječi „radna energija“ zamijeniti riječima „naknada za prijenos i distribuciju radne
energije“; primijeniti i na članke 39. i 40.
Jedinica prekomjerne jalove energije (kn/kvarh) nego (kn/kVArh)
Ujednačiti stavak 4. sa stavkom 4. članka 40., vezano za priključnu snagu 20 kW.

NIJE PRIHVAĆENO

 Prihvaća se

Stavak 5. - Za Tarifni model „žuti“ opravdano je dodati obračunsku vršnu snagu u
cijelosti ili u određenom postotku, svakako ne izostaviti, jer se vršna snaga modela
„žuti“ostvaruje u špici opterećenja EES.a

 Ne prihvaća se

U članku 39. u stavkama (2),(3) i(4) potrebno je dodatno definirati modele prema
kriteriju priključne snage: npr. „Tarifni model Bijeli .....s prikljkučnom snagom većom
ili jednakom 30 kW i ....“
Postavlja se pitanje da li TM Žuti može imati mjerenje na SN (10 ili 20 kV), te ukoliko
je priključna snaga veća od 30 kW da li postoji stavka“obračunska vršna snaga“?

 Ne prihvaća se, modeli su već
definirani

Operator sustava mora osigurati:
1. Pristup mjernim podacima i satnim krivuljama za zadnjih 12 mjeseci na
temelju punomoći kupca
2. Mogućnost dostave satnih krivulja za izabrana mjerna mjesta na dnevnoj bazi
– na dan D do 8h ujutro mjerne podatke za dan D-1 kako bi opskrbljivači
mogli planirati D+1
3. Strategiju razvoja IT platforme s naglaskom na format mjernih podataka i
način komunikacije sa opskrbljivačima kako bi opskrbljivači mogli raditi na
razvoju softverske platforme

 Ne prihvaća se, nije tema ovoga
članka

Potrebno je riješiti problem akontacijskih rata za kućanstva:
 Treba definirati jasan algoritam za izračun akontacijskih rata
 Treba definirati način sravnavanja razlike između stvarne potrošnje i
akontacija

 Ne prihvaća se, nije uobičajena
terminologija

 Ne prihvaća se, nije tema ovoga
članka
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Članak 39., 40., 42.
U navedenim člancima nije jasno definirano da li svi korisnici mreže (poduzetništvo i
kućanstvo) s priključnom snagom većom od 20 kW obvezni biti na crvenom tarifnom
modelu.
Ukoliko su obvezni, nejasno je do kojeg roka operator mora ugraditi mjernu opremu.

Članak
40.

Jedinica prekomjerne jalove energije (kn/kvarh) nego (kn/kVArh)
Stavak 4. - Za tarifni model „crveni“ za krajnje kupce u kategoriji kućanstvo s
priključnom snagom do 20 kW, nije opravdano obračunavati jalovu energiju u
kategoriji kućanstvo (prevladavajuća termička trošila, u suprotnom moguće je da se
pod kategorijom kućanstvo krije poduzetništvo ili specifičan obrt.

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se, definirano u
prijelaznim odredbama
 Prihvaća se

Stavak (4) se mijenja i to na način da se broj „20“ mijenja s brojem „30“
Jedinica prekomjerne jalove energije (kn/kvarh) nego (kn/kVArh)

Članak
41.

Članak
42.

Članak
43.
Članak
44.

NIJE PRIHVAĆENO

Stavak (1) se mijenja i sada glasi: „Naknada za obračunsko mjerno mjesto sastojim se
od naknade za mjernu uslugu i naknade za opskrbu a obuhvaća troškove vezane za
obračunsko mjerno mjesto.
Stavak 1. predlažemo zamjenu teksta s tekstom „Obračunska vršna radna snaga je  Prihvaća se
najveća srednja 15 minutna radna snaga izmjerena u obračunskom mjernom intervalu
unutar mjesečnog obračunskog razdoblja u doba više dnevne tarife.
Obrazloženje: jasnije napisan stavak.
Stavak 2. u važećim Tarifnim sustavima će biti potrebno iznosa priključne snage (u
tarifnom sustavu za prijenos električne energije je do 30 kW) uskladiti s predloženim
promjenama.
Stavak (2) se mijenja i to na način da se broj „20“ mijenja s brojem „30“
U stavku 2. iza teksta „Žuti“ dodati „i Crni“.
 Prihvaća se
Umjesto „stavka 5.“ treba pisati „stavka 3“.
 Prihvaća se

 Ne prihvaća se, ukoliko se u
kućanstvu nalazi obrt
opravdano je naplatiti
prekovremenu jalovu energiju
 Ne prihvaća se, koncepcijsko
razilaženje
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se, koncepcijsko
razilaženje

 Ne prihvaća se, uklonjeno iz
tarifnih sustava
 Ne prihvaća se

Stavak 4. u čl. ne postoji st. 5. na koji se poziva ovaj stavak.
 Prihvaća se
Obrazloženje: predlagač treba ispraviti ovaj stavak.
Potrebno jasnije obrazložiti – formulu za izračun prekomjerno preuzete jalove energije.  Prihvaća se
U pojašnjenju izraza radi se o energiji, pa je potrebno pisati (KVarh, kWh), umjesto
Kvar i KW.
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 Ne prihvaća se

Ispraviti kW u kWh, odnosno kvar u kvarh.
Predlaže se novi tekst koji glasi:
„Krajnjem kupcu se za mjesečno obračunsko razdoblje prekomjerna jalova energija
određuje se kao pozitivan iznos prema sljedećoj formuli:

NIJE PRIHVAĆENO

 Prihvaća se

Q  Qind  Qkap  W  0,33
ili vrijednost nula u slučaju negativnog iznosa,
gdje su:
Qind
Qkap
W

Članak
45.

izmjerena induktivna jalova energija (kvar)
izmjerena kapacitivna jalova energija (kvar)
izmjerena radna energija (kW).“

Jedinica jalove energije nije (kvar) nego (kVArh)
Jedinica kapacitivne jalove energije (kvar) nego (kVArh)
Jedinica radne energije nije (kW) nego (kWh)
Članak 44.
Jedinice navedene u legendi ispod izraza za obračun prekomjerne jalove energije su
jedinice za jalovu i radnu snagu, a trebaju biti jedinice za jalovu i radnu energiju.

 Prihvaća se

Stavak 2. i stavak 3. ovog članka trebali bi biti u posebnom članku (46a.)
U članku 45. treba dodati stavak (4): „Krajnji kupci mogu jedanput godišnje
promijeniti kategoriju potrošnje (po isteku 12 mjeseci od zadnje promjene kategorije).“

 Prihvaća se

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se

 Prihvaća se
 Ne prihvaća se

Neuredna očitanja kategorije poduzetništvo – fakturira se očitano, a ostvarenje se svodi
na kalendarski mjesec

 Ne prihvaća se, nije tema ovoga
članka

Potrebno postaviti jasan model odgovornosti za kriva očitanja, kvarove na brojilima i
sl. što sada snose opskrbljivači kroz energiju uravnoteženja – korekcije se izvode tako
da se ostvarenje „prenosi“ iz jednog u drugo obračunsko razdoblje bez znanja
opskrbljivača, a posljedica su vrlo visoki gubici!!

 Ne prihvaća se, nije tema ovoga
članka

Članak 45.
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Krajnjem korisniku mreže se nameću dodatni troškovi zbog promjene tarifnog modela
ako nisu ispunjeni tehnički uvjeti. Dosadašnji crveni tarifni model je imao granicu 30
kW a sad se spušta na 20 kW. To znači ugradnja dodatne opreme za stotinjak mjernih
mjesta (u slučaju INA d.d.) na trošak krajnjeg kupca koji nije planiran.
Jedinica prekomjerne jalove energije (kvarh) nego (kVArh)
Predlaže se novi tekst podstavka 1. stavka 5. koji glasi:
„- ako je vrijednost izmjerene vršne radne snage između 70% i 130%, uključujući ove
granične vrijednosti planirane vršne radne snage, vrijednost obračunske vršne radne
snage jednaka je vrijednosti izmjerene vršne radne snage,“
Predlaže se novi tekst podstavka 2. stavka 5. koji glasi:
„- ako je vrijednost izmjerene vršne radne snage veća od 130% vrijednosti planirane
vršne radne snage, vrijednost obračunske vršne radne snage jednaka je vrijednosti
130% planirane vršne radne snage uvećane za 150% vrijednosti razlike između
vrijednosti izmjerene vršne radne snage i vrijednosti 130% planirane vršne radne snage
i“

Članak
46.

Članak
47.

Napomena vezana uz odredbu - Nakon usvajanja ovih Općih uvjeta potrebno je s njima
usuglasiti Tarifni sustav za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki. (čl.
4.3. st. 1. Prekomjerna preuzeta jalova energija; čl. 4.5. stavak 1 , 4 , 5 7., obračun
odstupanja vršne snage na visokom i srednjem naponu).
st. 2. i 3. u slučaju ne postojanja aplikativne podrške operator sustava neće biti u
mogućnosti zaprimati zahtjeve iz stavka 2 i 3 i reagirati u propisanim rokovima (24
sata).
Članak 46. Stavak (3)
U Prijedlogu nije navedeno na koji način će se obračunavati vršna snaga tijekom
obračunskog razdoblja u kojem je korisnik više puta mijenjao vrijednost planirane
vršne radne snage.
Dosadašnji napori da se pravednije rasporedi trošak planiranja izmjerene vršne snage
(prijedlog dnevnog ponderiranja obračuna snage) nisu uvaženi.
Odstupanja od planova potrošnje već se naplaćuje opskrbljivačima kroz energiju
uravnoteženja.
Predlaže se umjesto „polugodišnjeg obračunskog razdoblja“ propisati „godišnje
obračunsko razdoblje“. Veza: primjedba uz članak 110. vezano za uvođenje naprednih
brojila s daljinskim očitanjem.

PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO
 Ne prihvaća se, Hep-Ods
pokriva troškove spuštanja
granice na 20 kW
 Ne prihvaća se

 Prihvaća se

 Prihvaća se

 Ne prihvaća se, izbrisano iz
tarifnog sustava
 Ne prihvaća se, aplikativna
podrška postoji
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se, ponderiranje
snage će se posebno rješavati
 Ne prihvaća se
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Predlaže se novi tekst stavka 2.:
„Operator sustava dužan je korisnicima mreže omogućiti da mogu besplatno dostaviti
očitanja putem telefona ili internetske aplikacije.“
Članak
48.

Članak
49.

Članak
50.

Članak
51.

Članak
52.

PRIHVAĆENO
 Prihvaća se

Stavak 2. predlaže se nadopuna stavka: Operator sustava dužan je korisnicima mreže
omogućiti besplatnu dostavu očitanja, kao standardnu uslugu, putem telefona ili
internetske aplikacije.
U stavku 2.-smatra se da bi trebalo dopustiti dostavu očitanja i opskrbljivačima u ime
krajnjeg kupca.
Na kraju stavka 4. dodati: „bez daljinskog očitanja“.
Stavak 3. - uz navod “iznad 20 kW“ dodati izraz “iz kategorije kućanstvo“.
U stavcima (3) i (4) broj „20“ mijenja se u broj „30“
U stavku 1. iza teksta „izravno“ dodati tekst „i/ili daljinsko“.
Na kraju stavka 2. dodati tekst:
„a najkasnije u roku navedenom u obavijesti“

NIJE PRIHVAĆENO

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Prihvaća se
 Prihvaća se

 Ne prihvaća se

 Prihvaća se
 Prihvaća se

Predlažemo razraditi proceduru u slučaju da operator sustava nije uspio očitati brojilo u  Prihvaća se
dva uzastopna pokušaja, kod slijedećeg redovnog očitanja se korisniku mreže uvjetuje
da predloži dva termina za očitanje. Ukoliko korisnik mreže ne dojavi prijedlog
termina ili ne osigura pristup brojilu u dogovorenom terminu, operator sustava ima
pravo izvršiti obustavu isporuke bez opomene.
Stavak 8. staviti na kraj članka i trebao bi se odnositi i na stavak 7. i na sadašnji stavak  Prihvaća se
9.
U stavku 9. iza „šest“ dodati „odgovarajućih mjesečnih potrošnji izračunatih iz“.
 Prihvaća se
U stavku 7. dodati: „sljedećeg“, iza riječi „isteka“
Obrazloženje: Zahtjev se može podnijeti jednom u kalendarskoj godini, a ovime se
osigurava poštivanje stavka 4. ovog članka. Kupac kojemu je ukinuto pravo i obveza
samoočitanja može zahtjev podnijeti najranije za 7 mjeseci.

 Prihvaća se

Dodati novi stavak 2a. koji glasi:
„Količinu isporučene i/ili preuzete električne energije izračunava operator sustava iz
početnih i završnih očitanja stanja brojila obračunskog razdoblja ili dijela obračunsko
razdoblja.“
Dodati novi članak 52a. koji glasi:

 Prihvaća se

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
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„(1) Brojilo i ostala mjerna oprema koja se ugrađuje iza obračunskog mjernog mjesta,
nije vlasništvo operatora sustava, osim u slučaju brojila koje se odnosi na tarifni model
Crni.
(2) Brojilo i ostala mjerna oprema iz stavka 1. ovog članka, moraju zadovoljavati
tehničke uvjete propisane mrežnim pravilima operatora sustava, u slučaju kada je
posebnim propisom operator sustava obvezan očitavati brojila, obrađivati i dostavljati
mjerne podatke korisnicima mjernih podataka.
(3) Korisnik mreže dužan je plaćati operatoru sustava uslugu iz stavka 2. ovog članka,
sukladno pravilima i cjeniku nestandardnih usluga.“
Smatra se da bi trebalo dopustiti opskrbljivačima dostavu zahtjeva za samoočitanje u
ime krajnjeg kupca.
Uskladiti stavak 1. sa stavkom 7. članka 4. (predlaže se izdavanje jednog dokumenta –
potvrde).
Stavak (2) se nadopunjuje tako da sada glasi:
„U slučaju zamjene brojila, operator sustava dostavlja korisniku mreže potvrdu o
datumu zamjene brojila s početnim i završnim stanjem brojila, odnosno, kod
stavljanja obračunskog mjernog mjesta u funkciju, potvrdu o početnom stanju
brojila.
Predlaže se novi tekst stavka 2. koji glasi:
„U slučaju zamjene brojila, operator sustava dostavlja korisniku mreže potvrdu o
datumu zamjene brojila s početnim stanjem ugrađenog brojila i završnim stanjem
demontiranog brojila, s podacima o pripadajućim plombama.“
Članak
53.

PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Prihvaća se
 Prihvaća se

 Prihvaća se

U stavak (2) na kraju teksta dodati tekst: „U slučaju jedinstvenog računa potvrda se
dostavlja i Opskrbljivaču.

 Ne prihvaća se

Predlaže se izmjena stavka 2, na način:
(2) U slučaju stavljanja obračunskog mjernog mjesta u funkciju operator sustava  Prihvaća se
dostavlja korisniku mreže potvrdu o datumu ugradnje brojila sa početnim stanjem
brojila, odnosno kod zamjene brojila, potvrdu o datumu zamjene sa završnim stanjem
demontiranog i početnim stanjem ugrađenog brojila.
Obrazloženje: Zbog transparentnosti obračuna, pri zamjeni brojila je osim početnog
stanja ugrađenog brojila nužno utvrditi završno stanje demontiranog brojila.
Predlaže se novi stavak 4. koji glasi:
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Članak
54.

Članak
55.

Članak
56.

Članak
57.

PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO

„Operator sustava dužan je potvrdu iz stavka 1. dostaviti u roku od 30 dana od početka  Prihvaća se
korištenja mreže, korisniku mreže i korisnicima mjernih podataka.“
Stavak1. predlažemo izmjenu teksta tako da glasi: „Operator sustava dužan je, na zahtjev  Prihvaća se
korisnika mreže ili na zahtjev opskrbljivača, uz odobrenje korisnika mreže, ugraditi
brojilo s mogućnošću daljinskog očitanja, odnosno brojilo s većim brojem funkcija koje
se koriste za obračun električne energije.“
Obrazloženje: nedefinirane funkcije brojila mogu stvoriti operatoru prijenosnog
sustava ili operatora distribucijskog sustava nepotreban trošak održavanja
Predlaže se novi tekst stavka 2. koji glasi:
 Prihvaća se
„Trošak nabave i ugradnje brojila, očitavanje većeg skupa podataka i održavanje
dodatnih funkcija snosi podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sukladno
mrežnim pravilima operatora sustava, tehničkim uvjetima za opremanje obračunskih
mjernih mjesta, pravilima i cjenikom nestandardnih usluga.“
Postupanje operatora prijenosnog i distribucijskog sustava je različito definirano.
ENTSO-E pravila utvrđuju promjenu vođenja zimskog i ljetnog vremena pa bi ova
odredba unijela probleme kod usklađenja vremena registracije energije s susjednim
TSO-ima. Potrebno je definirati različito ovaj čl. za operatora prijenosnog sustava ili
razmisliti o razdvajanju općih uvjeta na djelatnosti prijenosa i distribucije električne
energije
Stavak (3) se nadopunjuje tako da sada glasi:
U slučaju uočene neispravnosti ili zamjene mjerne opreme koja utječe na obračun,
operator sustava dužan je u roku od najduže 5 radnih dana obavijestiti korisnike
mjernih podatak.
Stavak 1. predlažemo riječ „mreže“ zamijeniti s „sustava“, a riječ „brojila“ s riječima
„mjernog sloga“.
Stavak 2. do stavak 6. predlažemo a riječ „brojila“ zamijeniti s riječima „mjernog sloga“
Prijedlogom se korisniku omogućava provjeru svih elemenata obračunskog mjernog
mjesta koji mogu utjecati na točnost mjerenja, dok se u prijedlogu OU to ograničavalo
samo na brojilo
Stavak (2) Umjesto riječi „operator sustava“ treba staviti „neovisni akredititrani
subjekt“
Stavak (5) iza teksta“Ako se provjerom.......je zamijeniti brojilo.“ treba dodati:“, te
snositi nastalu materijalnu štetu prema kupcu i opskrbljivaču.“

 Ne prihvaća se, kupci na
prijenosnoj mreži imaju
intervalna brojila gdje ne treba
upravljati tarifama
 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se, umjesto termina
mjerni slog koristimo termin
pripadna mjerna oprema
 Ne prihvaća se, nije u skladu s
ZoTEE
 Ne prihvaća se
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PRIHVAĆENO

 Ne prihvaća se, poticaj
operatoru sustava da čim prije
utvrdi pogrešku na OMM-u

U stavku 1. umjesto „od godinu dana“ predlaže se tekst „ zakonskog roka zastare“.

Članak
58.

U stavku 1. - nedovoljno jasno „obavijestiti korisnike mjernih podataka koji su dužni
ispostaviti korigirane račune“?
U stavcima 2. i 5. dodati: „odgovarajućeg“ ispred riječi „obračunskog“.
Smatra se da bi o tome trebalo obavijestiti i opskrbljivača, kao i o razlogu greške.

Članak
59.

Stavak 3. točka 4. predlažemo izmjenu teksta, tako da točka glasi:
- osiguranje dostupnosti ili dostave obrađenih mjernih podataka korisnicima mjernih
podataka.
U stavku 1. umjesto „Korisnik mreže“ predlaže se „Operator sustava“, što je u skladu s
praksom u većini država EU.

 Prihvaća se, dodan je vremenski rok
 Ne prihvaća se, jasno je
definirano
 Prihvaća se, stavkom 1., ovoga
članka
 Prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se, definirano u
Pravilima o promjeni
opskrbljivača električnom
energijom

Stavak 2:
Molimo za definiranje dokaza o pravu na dostavu/pristup mjernim podacima.
Stavak 3.-…osim kod prebacivanje krajnjeg korisnika na novog opskrbljivača kada je
to besplatno.
Stavak (3) nije u skladu s direktivom EU.
Članak
60.

NIJE PRIHVAĆENO

 Prihvaća se

Predlaže se izmjena stavka 3, na način:
 Prihvaća se
(3) Operator sustava dužan je na zahtjev korisnika mreže dostaviti mjerne podatke ili
omogućiti pristup mjernim podacima navedenom korisniku mjernih podataka, bez
naknade.
Obrazloženje: Prema stavku 1. ovog članka, korisnik mreže je vlasnik mjernih
podataka za čiju obradu, pohranu i sl. plaća naknadu operatoru kroz mjesečnu naknadu
za obračunsko mjerno mjesto. Korisnik mreže kao neuka stranka ne mora imati stručna
znanja da bi očitao mjerne podatke sa naprednih elektroničkih brojila ili ne mora imati
mogućnost fizičkog pristupa istom s ciljem uvida u mjerne podatke. Slijedom
navedenog ne smatra se osnovanom naplata usluga iz ovog članka. Određene usluge
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PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO

mogu biti dostupne i putem Korisničkih centara za pružanje informacija iz članka 100.
stavka 3. ovih Općih uvjeta.

Članak
61.
Članak
62.
Članak
63.
Članak
64.
Članak
65.

Članak
66.

Članak
67.

Dodati nove stavke 5. i 6. koji glase:
„(5) Korisnici mjernih podataka kojima je operator sustava stavio na raspolaganje
mjerne podatke dužni su osigurati tajnost mjernih podataka.
(6) Tijela s javnim ovlastima kojima je operator sustava stavio na raspolaganje mjerne
podatke, temeljem posebnih propisa, dužni su osigurati tajnost mjernih podataka.“
Postupanje operatora prijenosnog i distribucijskog sustava je različito definirano za
ovaj članak što je još jedan od razloga za razdvajanje općih uvjeta na djelatnosti
prijenosa i distribucije električne energije. Brojila operatora prijenosnog sustava, a
slična ili ista koriste i susjedni TSO-i, su jednotarifna sa bilježenjem krivulje
opterećenja. Na temelju krivulje i uz korištenje računalna utvrđuje se energija u višoj i
nižoj tarifi.
Stavak 1. - umjesto +/- 5dana pisati +/- 3 dana.
Stavak 2.- pojasniti pojam „sravnavanje“

 Prihvaća se

Stavak (1) podstavak (3) na kraju se briše točka i dodaju riječi: „u visini većoj od -/+
30%.“

 Prihvaća se

 Prihvaća se
 Ne prihvaća se, krivulja
opterećenja obuhvaća i
najsloženije načine tarifiranja

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se, jasno je što je to

Predlažemo još jednom razmotriti propisivanje mogućnosti utvrđivanja diferenciranih
rata, u posebnim slučajevima, pod definiranim uvjetima (primjerice prema NKO).
Stavak (1), na kraju se briše točka i dodaju riječi: „u visini većoj od -/+ 30%.“

 Prihvaća se

U stavku 3. riječ „određuje“ zamijeniti s „procjenjuje“.

 Prihvaća se

 Ne prihvaća se, nema svrhe

Stavak 3 – upitna provedba, obzirom na nepostojanje kriterija za određivane sličnih
 Prihvaća se
značajki. Predlažemo primijeniti potrošnju utvrđenu temeljem dogovora.
Procjena na temelju prethodnih obračunskih razdoblja ili odgovarajućeg obračunskog
razdoblja.
Stavak 2. prijedlog teksta: „Na temelju obračuna iz stavka 1. ovoga članka, u slučaju  Prihvaća se
izdavanja odvojenih računa, operator sustava krajnjem kupcu ispostavlja račun za
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PRIHVAĆENO

korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže, a opskrbljivač krajnjem kupcu ispostavlja
račun za opskrbu električnom energijom.“
Obrazloženje leži u činjenici da neki krajnji kupci ne plaćaju korištenje distribucijske
mreže.
 Prihvaća se
U stavku (3) umjesto teksta „…iz članka 17. stavka 1. ovih Općih uvjeta ispostavljaju
krajnjem kupcu…“ predlaže se tekst „…iz članka 17. stavka 1. ovih Općih uvjeta
mogu ispostavljati krajnjem kupcu…“
Brisati Stavak 3. i Stavak 5. – kupci na polugodišnjem obračunu = kućanstvo =
jedinstveni račun
Nejasno – potrebno je istaknuti da se mjesečne obveze za iduće obračunsko razdoblje
određuju na temelju odgovarajućeg prethodnog obračunskog razdoblja.
Stavak 2 i stavak 6:
Smatramo da je nužno da Opskrbljivač koji kupcu kategorije kućanstvo izdaje
jedinstveni račun (to jest opskrbljivač iz članka 17) mora imati slobodu u određivanju
mjesečnih akontacijskih rata za zaračunatu električnu energiju i za troškove upotrebe
mreže, uz uvažavanje šestomjesečnih očitanja, odnosno poračuna u neovisnosti od
količina koje će operator zaračunati opskrbljivaču. Izričit zahtjev da su akontacijske
količine (ne obračunske) jednake je u suprotnosti tržišnim produktima.
Članak
68.

-

-

-

NIJE PRIHVAĆENO

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se, definirano u čl.
62., st. 2.
 Ne prihvaća se, može djelovati
zbunjujuće za krajnje kupce

Smatramo naime, da određivanje akontacijskih rata za zaračunatu električnu
energiju i za troškove upotrebe mreže mora biti stvar slobodnog ugovornog
odnosa između opskrbljivača iz članka 17. OU i kupca. Radi se naime o
kvaliteti pružanja usluge opskrbe električnom energijom, koja treba biti
prepuštena ugovornom odnosu. Opskrbljivač mora imati mogućnost da kupcu
ponudi različite produkte vezane uz određivanje akontacijskih rata, između
kojih može biti i produkt, u kojem npr. kupac sam određuje svoju mjesečnu
akontacijsku ratu.
Naglašavamo da je potpuno dovoljna odredba u OU, koja opskrbljivača
obvezuje, da uvažava polugodišnji obračun, a ta obveza određena je već u
stavku 4. članka 68.
Dodatno smatramo, da je obvezivanje opskrbljivača iz članka 17, da je dužan
uvažavati iznose mjesečnih obveza koje određuje operator, u suprotnosti sa
Direktivom 2009/72/EZ, koja od države članice zahtjeva, da kupcu potrošaču
(kupcu kategorije kućanstvo) omogućuje čim višu razinu kvalitete usluge.
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PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO

Štoviše takva odredba uskraćuje pravo potrošača na njihov odabir usluga koje
odgovaraju njihovim potrebama, a kojim bi mogli kontrolirati svoje mjesečne
troškove.

Zbog toga predlažemo brisanje odredbi u stavcima 2 i 6 u djelu, gdje određuju, da
je opskrbljivač iz članka 17 dužan uvažavati iznos mjesečne obveze. Ponovno
ispostavljamo, da je potpuno dovoljna obveza opskrbljivača određena u stavku 4
članka 68! Predlažemo, da se stavci 2 i 6 tiču samo opskrbe u okviru javne usluge i
predlažemo da glase:
„(2) Na temelju polugodišnjeg obračuna iz stavka 1. ovoga članka određuje se iznos
mjesečne obveze za korištenje prijenosne i distribucijske mreže te iznos mjesečne
obveze za opskrbu električnom energijom radi opskrbe u okviru javne usluge..
(6) Na temelju iznosa mjesečnih obveza iz stavka 2. ovoga članka opskrbljivač pod
obvezom javne usluge izdaju krajnjem kupcu mjesečnu obvezu za korištenje
prijenosne i distribucijske mreže te za opskrbu električnom energijom.“
 Ne prihvaća se, novo rješenje

U stavku (4) umjesto teksta „…iz članka 17. stavka 1. Ovih Općih uvjeta ispostavljaju
krajnjem kupcu…“ predlaže se tekst „…iz članka 17. stavka 1. Ovih Općih uvjeta
mogu ispostavljati krajnjem kupcu…“
U stavku (6) umjesto teksta „…iz članka 17. stavka 1. Ovih Općih uvjeta ispostavljaju
krajnjem kupcu…“ predlaže se tekst „…iz članka 17. stavka 1. Ovih Općih uvjeta
mogu ispostavljati krajnjem kupcu…“
Stavak 2. predlažemo definirati točan rok dospijeća obaveze.
Stavak (2) se mijenja i tekst sada glasi:
Datum dospijeća iz računa iz članka 67. i 68. ovih Općih uvjeta na može biti kraći od
15 dana od dana izdavanja računa.
Članak
69.

 Ne prihvaća se, novo rješenje

 Ne prihvaća se
 Prihvaća se

Predlaže se izmjena stavka 2. na način:
(2) Datum dospijeća računa iz članaka 68. ovih Općih uvjeta može biti najmanje 15 dana  Prihvaća se
od dana izdavanja računa, a datum dospijeća računa iz članka 67. ovih Općih uvjeta
može biti najmanje 15 dana od dana zaprimanja računa, sukladno posebnim propisima
kojima su utvrđeni rokovi ispunjenja novčanih obveza.
Obrazloženje: Problematika iznimno kratkih rokova dospijeća računa za kupce s
mjesečnim obračunskim razdobljem, koji se računaju od dana izdavanja računa a ne od
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dana zaprimanja, detaljno je pojašnjena pod točkom 2. načelnih primjedbi na prijedlog
propisa
 Ne prihvaća se, omogućeno je

Stavak 3. Razmotriti pomicanje dospijeća mjesečne obveze nakon isteka mjeseca na
koji se odnosi.
Stavak (4), na kraju se briše točka i dodaju riječi: „visinu duga iz prethodnog
obračunskog razdoblja, te istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog
prigovora.“

Članak
70.

 Prihvaća se

 Prihvaća se
Stavak 4. u računima iz čl. 67. (brisati) i 68. ovih Općih uvjeta obvezno je navesti
mjesec i godinu izdavanja sljedećeg računa. Predlaže se brisati obvezu navođenja
mjeseca i godine izdavanja sljedećeg računa za kupce iz kategorije poduzetništvo jer se
 Prihvaća se
računi izdaju na mjesečnoj razini.
Stavak 4.-smatra se da ne bi trebala postojati obveza u slučaju da se računi redovito
izdaju mjesečno.
 Prihvaća se
U stavku (5) predlažemo distinkciju kod određivanja roka za prijavu o ne zaprimanju
računa, na način da taj rok iznosi 15 dana za kupce s mjesečnim obračunskim
razdobljem i 30 dana za kupce s polugodišnjim obračunskim razdobljem.
Stavak 3. zamijeniti riječ „će“ sa „može“
 Prihvaća se
 Ne prihvaća se

Zamijeniti redoslijed stavaka.
Stavak 1. – zatezna kamata se obračunava po naplaćenom računu i iskazuje u
sljedećem računu.

Članak
71.

Stavak (1) se mijenja i tekst sada glasi:
Operator sustava i/ili opskrbljivač će krajnjem kupcu koji ne plati novčanu obvezu po
mjesečnom ili šestomjesečnom obračunu u roku dospijeća iz članka 69. stavak (2)
ovih Općih uvjeta obračunati zakonsku zateznu kamatu i iskazati je u slijedećem
računu.
Stavak 2. - zamijeniti riječ „će“ sa „može“

 Ne prihvaća se, sve je jasno

 Prihvaća se
 Ne prihvaća se, omogućeno je

Opomene se ne moraju izdati po svakoj neplaćenoj obvezi, već ovisi o iznosu i starosti.
Stavak 1:

 Prihvaća se
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U stavku 1 je određeno, da se zatezne kamate obračunaju u „sljedećem računu“.
Predlažemo brisanje tog teksta , jer je dogovor o tome kada će se ispostaviti obračun
kamata i sa kojim dokumentom (može se naime i u odvojenom obračunu kamata koji je
isto tako računovodstveni dokument) tipična ugovorna odredba, o kojoj se dogovaraju
ugovorne strane.

Članak
72.
Članak
73.

Članak
74.

Predlaže se novi stavak (2) koji bi glasio: „Stavak 1. ovog članka se primjenjuje i
 Prihvaća se
ako kupac koji ne koristi univerzalnu uslugu opskrbe zakasni s plaćanjem
mjesečne novčane obveze, ako je tako ugovorio s opskrbljivačem.“
Stavak (2) postaje stavak (3).
Predlažemo brisanje teksta „…pod obvezom javne usluge…“ tako da novi tekst glasi
 Prihvaća se
„…opskrbljivač može opskrbu električnom energijom…“
Dodati članak 73a. kojim će se propisati pravila vezano za razdvajanje sa
distribucijskim sustavima susjednih država (prijelaznim odredbama ograničiti fizičko
razdvajanje, prema BiH i Sloveniji)
Predlaže se novi tekst članka 74. koji glasi:
 Prihvaća se, djelomično
(1) Ako se kupac u okviru jedne građevinske lokacije ili u okviru jedne tehnološke
cjeline za potrebe elektrovuče opskrbljuje električnom energijom iz prijenosne ili
distribucijske mreže preko više obračunskih mjernih mjesta s mogućnošću mjerenja
radne snage u obračunskim mjernim intervalima, kupac ima pravo na obračun ukupne
vršne radne snage koja je najveći zbroj pojedinačnih radnih snaga izmjerenih u istom
obračunskom mjernom intervalu za vrijeme trajanja više dnevne tarife.
(2) Za potrebe obračuna i izdavanja računa, ukupna vršna radna snaga određena prema
stavku 1. ovog članka razdvaja se na pojedinačne radne snage ostvarene u istom
obračunskom mjernom intervalu, koje se pridjeljuju pojedinačnim obračunskim mjernim
mjestima.
(3) Ako se kupac u okviru jedne građevinske lokacije ili u okviru jedne tehnološke
cjeline za potrebe elektrovuče opskrbljuje električnom energijom preko obračunskih
mjernih mjesta u prijenosnoj mreži i obračunskih mjernih mjesta u distribucijskoj mreži,
kupac ima pravo na obračun ukupne vršne radne snage u prijenosnoj mreži i ukupne
vršne radne snage u distribucijskoj mreži.
(4) Ukupna vršna radna snaga u prijenosnoj mreži iz stavka 3. ovog članka je najveći
zbroj pojedinačnih radnih snaga izmjerenih u istom obračunskom mjernom intervalu na
obračunskim mjernim mjestima u prijenosnoj i distribucijskoj mreži za vrijeme trajanja
više dnevne tarife.

 Ne prihvaća se
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(5) Ukupna vršna radna snaga u distribucijskoj mreži iz stavka 3. ovog članka je najveći
zbroj pojedinačnih radnih snaga izmjerenih u istom obračunskom mjernom intervalu na
obračunskim mjernim mjestima u distribucijskoj mreži za vrijeme trajanja više dnevne
tarife.
(6) Za potrebe obračuna vršne radne snage iz stavka 4. ovog članka, operator
distribucijskog sustava osigurava operatoru prijenosnog sustava potrebne obračunske
mjerne podatke.
Dodati stavak - Izmjerena vršna snaga u crpnom režimu za rad reverzibilnih
hidroelektrana ne obračunava se za vrijeme trajanja niže dnevne tarife.
Redefinirati ili brisati tekst u podstavku 3. „osim ako je smještaj mjerne opreme takav
da krajnji kupac to nije mogao nadzirati niti spriječiti“.

Članak
75.

Predlaže se novi tekst podstavka 2.,4. i 5. koji glase:
„- krajnji kupac troši električnu energiju na način da se neovlašteno utjecalo na rad
 Prihvaća se
uređaja za upravljanje tarifama,“
„- se priključi na mrežu fizička ili pravna osoba koja nije stekla status krajnjeg kupca
sklapanjem pisanog ugovora o opskrbi električnom energijom ili sklapanjem ugovora o
pristupanju.“
„- se kod krajnjeg kupca na niskom naponu bez mjerenja snage utjecalo na ispravan
rad ograničavala strujnog opterećenja, funkcije i uređaja ograničenja snage u brojilu ili  Prihvaća se
na glavne osigurače omogućujući korištenje snage veće od priključne snage.“

 Ne prihvaća se, crpni rad
elektrane registrira se kao
obična potrošnja
 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

Pod neovlaštenom potrošnjom električne energije smatraju se slučajevi kada:
 Prihvaća se
(predlaže se izmjena alineje 5. na način:)
- je krajnji kupac na niskom naponu bez ugrađenog brojila koje mjeri snagu, a koji je
utjecao na ograničavalo strujnog opterećenja ili glavne osigurače omogućujući korištenje
snage veće od priključne snage.
Obrazloženje: Ukoliko je priključak sa priključnom snagom do 20 kW opremljen
brojilom koje mjeri vršno opterećenje po obračunskim razdobljima i koje nije
registriralo prekoračenje odobrene priključne snage, nema osnove za primjenu odredbi
koje se odnose na nepovlasnu potrošnju električne energije zbog korištenja snage veće
od odobrene.
Članak
76.
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Članak 77. mijenja se i glasi:
 Naknadno usuglašeno i prihvaćeno
„(1) U slučaju iz članka 75. podstavak 1. ovih Općih uvjeta, krajnjem kupcu na vrlo
visokom, visokom i srednjem naponu, naknada za neovlaštenu potrošnju izračunava se
množenjem snage neovlaštene potrošnje, vremena trajanja neovlaštene potrošnje i
tarifne stavke.
(2) Snaga neovlaštene potrošnje izračunava se množenjem instalirane snage
transformatora koji napaja postrojenje krajnjeg kupca i koeficijenta Ks=0,6,
izjednačavajući pritom snagu izraženu u kVA s kW.
(3) Vrijeme trajanja neovlaštene potrošnje izračunava se množenjem broja sati u
razdoblju za koje je utvrđena neovlaštena potrošnja električne energije i koeficijenta
Kv, koji iznosi:
Kv = 0,3 za rad u jednoj smjeni
Kv = 0,5 za rad u dvije smjene
Kv = 0,7 za rad u tri smjene.
(4) Za krajnjeg kupca na vrlo visokom, visokom i srednjem naponu, za izračun
neovlaštene potrošnje koriste se trenutno važeći iznosi tarifnih stavki za zajamčenu
opskrbu nakon prva dva mjeseca korištenja, model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi.“
Članak 78. mijenja se i glasi:
 Naknadno usuglašeno i prihvaćeno
„(1) U slučaju iz članka 75. podstavak 1. ovih Općih uvjeta krajnjem kupcu na niskom
naponu, naknada za neovlaštenu potrošnju izračunava se množenjem snage neovlaštene
potrošnje, vremena trajanja neovlaštene potrošnje i tarifne stavke.
(2) Snaga neovlaštene potrošnje izračunava se množenjem vrijednosti nazivne struje
ograničavala strujnog opterećenja ili nazivne struje glavnog osigurača ili trajno
dopuštene struje vodiča kojima je izveden priključak ili nazivne struje sklopnog
uređaja i nazivnog napona mreže i koeficijenta Ks, izjednačavajući pritom snagu
izraženu u kVA s kW, uvažavajući izvedbu priključka.
(3) Vrijednost nazivne struje za izračun vrijednosti snage odabire se prema redoslijedu
navođenja u stavku 2. ovoga članka.
(4) Koeficijent Ks iz stavka 2. ovog članka iznosi:
- Ks=0,5 za kupce iz kategorije kućanstvo tarifni modeli bijeli, plavi i crni
jednofazni,
- Ks=0,25 za kupce iz kategorije kućanstvo tarifni model bijeli, plavi, crni i
crveni trofazni
- Ks=0,7 za kupce iz kategorije poduzetništvo, tarifni modeli bijeli i plavi
jednofazni
- Ks=0,4 za kupce iz kategorije poduzetništvo tarifni model bijeli, plavi i crveni
trofazni
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- Ks=1 za kupce iz kategorije poduzetništvo tarifni model žuti
(5) Vrijeme trajanja neovlaštene potrošnje izračunava se množenjem broja sati u
razdoblju za koje je utvrđena neovlaštena potrošnja električne energije s koeficijentom
Kv, koji iznosi:
- Kv=0,35 za kupce iz kategorije kućanstvo
- Kv=0,3 za kupce iz kategorije poduzetništvo za rad u jednoj smjeni
- Kv=0,5 za kupce iz kategorije poduzetništvo za rad u dvije smjene
- Kv=0,7 za kupce iz kategorije poduzetništvo za rad u tri smjene
- Kv=0,4 za kupce iz kategorije poduzetništvo tarifni model žuti.
(6) Za kupce na niskom naponu za izračun naknade za neovlaštenu potrošnju koriste se
trenutno važeći iznosi tarifnih stavki i to:
- za kupce iz kategorije poduzetništvo, modeli Bijeli i Crveni iznosi tarifnih
stavki za zajamčenu opskrbu nakon prva dva mjeseca korištenja, po višoj
dnevnoj tarifi,
- za kupce iz kategorije poduzetništvo, modeli Plavi i Žuti iznosi tarifnih stavki
za zajamčenu opskrbu nakon prva dva mjeseca korištenja, po jedinstvenoj
dnevnoj tarifi
- za kupce iz kategorije kućanstvo, modeli Bijeli i Crveni iznosi tarifnih stavki
za univerzalnu opskrbu, po višoj dnevnoj tarifi
za kupce iz kategorije kućanstvo, modeli Plavi i Crni iznosi tarifnih stavki za
univerzalnu opskrbu, po jedinstvenoj dnevnoj tarifi.“
Stavak 2. - brisati navod „trajno dopuštene struje vodiča“ kojom je izveden priključak
obzirom da priključni vod do brojila štićen gl. osiguračem u nadležnosti ODS-a.
Članak
79.

Članak
80.

Članak
81.

Spojiti stavak 1 i 2 te brisati stavak 3, tako da novi članak glasi:
„U slučaju iz članka 75. podstavak 3. ovih Općih uvjeta kada kontrolom nije utvrđeno
trošenje električne energije mimo postojeće mjerne opreme i mjerna oprema nije
onesposobljena za ispravan rad, krajnjem kupcu određuje se naknada za neovlaštenu
potrošnju radi uklanjanja ili oštećenja plombe, u paušalnom iznosu:
- za krajnjeg kupca na vrlo visokom i visokom naponu: 10.000,00 kn,
- za krajnjeg kupca na srednjem naponu: 5.000,00 kn i
za krajnjeg kupca na niskom naponu: 1.000,00 kn.“
Predlaže se novi tekst:

 Ne prihvaća se

 Prihvaća se

55

OPĆI UVJETI ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
- REZULTATI PROVEDENOG JAVNOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI

Članak
82.

Članak
83.

PRIHVAĆENO

„U slučaju iz članka 75. podstavak 4. ovih Općih uvjeta naknada za neovlašteno
potrošenu električnu energiju određuje se temeljem odredbi članka 77. ili 78. ovih
Općih uvjeta.“
Promijeniti članak tako da glasi:
„(1) U slučaju iz članka 75. podstavak 5. ovih Općih uvjeta naknada za neovlašteno
potrošenu električnu energiju prekoračenjem priključne snage iznosi 1.000,00 kn.
„(2) U slučaju kada je krajnji kupac na niskom naponu utjecao na glavne osigurače
omogućujući korištenje snage veće od priključne snage, naknada iz stavka 1. ovoga
članka obračunava se samo u slučaju kada su glavni osigurači prije neovlaštenih radnji
krajnjeg kupca bili plombirani i dimenzionirani sukladno elektroenergetskoj
suglasnosti.“
(3)Plaćanjem naknade iz stavka 1. ovoga članka krajnji kupac ne stječe pravo na
povećanu priključnu snagu.
Predlaže se novi tekst članka koji glasi:
„(1) Datum dospijeća za plaćanje naknade i troškova iz članka 76. ovih Općih uvjeta
 Prihvaća se
je 15 dana od dana izdavanja predračuna.
(2) Ako operator sustava ne može odrediti početak jedne ili više navedenih radnji iz
 Prihvaća se
članka 77., 78., 79. ili 81. ovih Općih uvjeta za obračun naknade i troškova neovlaštene
potrošnje električne energije koristi se zakonski rok zastare.
(3)Ako krajnji kupac neovlaštenu potrošnju električne energije ponovi u razdoblju tri
godine, tada se naknada množi s koeficijentom k=1,5 u odnosu na prethodni slučaj
utvrđene neovlaštene potrošnje električne energije.“
(4) Kupac može uložiti prigovor na predračun izdavatelju predračuna u roku od 15
 Prihvaća se
dana od dana izdavanja računa.“

NIJE PRIHVAĆENO

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

Članak
84.

Članak
85.

Stavak 1. - „krajnja mjera“ izbaciti jer u protivnom nije dozvoljeno isključenje dok se
nisu provele sve druge aktivnosti (opomena, reprogram, nagodba, utuženje, ovrha).
Ovu promjenu provesti i u drugim odredbama (članak 29. i članak 86.).

 Ne prihvaća se

Čl.85.st.1.trebalo bi izmijeniti na način da se u alineji 8. iza ' s čl.31.ovih Općih uvjeta'
doda sljedeće: ' i čl.32. ovih Općih uvjeta' kako bi se obuhvatile i te situacije koje
praktično postoje.

 Ne prihvaća se, korisnik ima
pravo isključiti pravnu ili
fizičku osobu sa svoje
instalacije(ugovor)

Čl.85.st.2. trebalo bi mijenjati na način da se doda da uz opskrbljivača, obustavu isporuke
električne energije od operatora sustava može tražiti i korisnik mreže za slučajeve

 Prihvaća se, u st.3.čl.28.
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predviđene čl.32.st.2., odnosno sam isključiti korisnika mreže, pod istim uvjetima kao i
za krajnjeg kupca odnosno pod uvjetima ugovora o međusobnim odnosima između
korisnika mreže i pravne ili fizičke osobe iz čl.32.st.2.ovih Općih uvjeta za korištenje
mreže i opskrbu električnom energijom.
Ratio ove odredbe bio bi u preveniranju u praksi postojećih slučajeva tužbi npr. zbog
smetanja posjeda, naknade štete ili sl. gdje pravne/fizičke osobe iz čl.32.st.2. mogu zbog
nepodmirivanja dospjelih novčanih obveza korisniku mreže nanijeti nesagledivu
financijsku štetu dok korisnik mreže istodobno uredno ispunjava svoje obveze prema
opskrbljivaču.
Prijedlog čl.85.st.2.
'Obustava isporuke električne energije iz st.1.ovog članka može se provesti i na zahtjev
opskrbljivača i na zahtjev korisnika mreže ako krajnji kupac odnosno pravna ili
fizička osoba iz čl.32.st.2.:
 nakon opomene iz čl.71.st.2. ovih Općih uvjeta odnosno opomene iz Ugovora
o međusobnim odnosima ne podmiri dospjele novčane obveze opskrbljivaču
odnosno korisniku mreže,
 ne pristane na uvjete plaćanja iz čl.72.ovih Općih uvjeta odnosno Ugovora o
međusobnim odnosima,
 ne troši električnu energiju u skladu s Ugovorom o opskrbi odnosno
Ugovorom o međusobnim odnosima.
Stavak 3. – pitanje provedivosti i rokova dostave podataka opskrbljivačima – problem
unosa i pravodobne evidencije podataka o obustavi.
Članak
86.
Članak
87.

Članak
88.

Stavak 1. - izbaciti „krajnja mjera“
Izraz „predaje električne energije“ zamijeniti s izrazom „isporuke električne energije“
kao što se i u članku 86. koristi izraz „isporuka električne energije“.
Predlaže se novi tekst stavka 4. koji glasi:
„Operator sustava dužan je obavijestiti opskrbljivača o početku privremene obustave
isporuke električne energije iz stavka 3. ovoga članka najmanje 24 sata prije početka
obustave, za krajnje kupce iz članaka 37. i 38. ovih Općih uvjeta“
Predlaže se djelomična izmjena stavka (2) na način da umjesto teksta „…opskrbljivač
je dužan deset radnih dana prije datuma…“ bude tekst „…opskrbljivač je dužan pet
radnih dana prije datuma…“ Smatramo da je dovoljno 5 radnih dana, jer to ne znači da

 Ne prihvaća se, tendencija je da
pravna ili fizička osoba na tuđoj
mreži svoje odnose s
korisnikom javne mreže uređuju
isključivo ugovorom

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se, opskrbljivač
treba biti obaviješten
 Ne prihvaća se, obustave su
kompleksna situacija
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će toliko dana proteći do eventualne obustave zbog roka koji operator sustava ima za
izvršenje zahtjeva.
Stavak 2:
Stavak 2, koji određuje, da opskrbljivač treba u roku od 10 radnih dana prije datuma
podnošenja zahtjeva za obustavu isporuke obavijestiti kupca o planiranom datumu
podnošenja zahtjeva, je u suprotnosti sa čl. 64 ZTEE, koji ne određuje, da opskrbljivač
treba prije podnošenja zahtijeva dodatno o planiranom datumu podnošenja zahtjeve
obavijestiti kupca. Član 64 ZTEE, stavak 2 određuje da je opskrbljivač kupcu dužan
poslati opomenu i da rok za podmirenje dospjelih obveza mora biti minimalno 15 dana.
Pošto ZTEE ne određuje da opskrbljivač prije podnošenja zahtjeva za obustavu
isporuke pored opomene mora kupcu poslati i dodatne dokumente, predlažemo da su
opomena iz ZTEE i obavijest o planiranom podnošenju zahtjeva udruženi u isti
dokument. Dodatno upozoravamo, da je potrebno u novim OU predvidjeti i scenarij, u
zavisnosti od datuma dostave, jer se često događa, da kupci namjerno ne preuzimaju
poštu. Naš prijedlog dikcije stavka 2 je:
„U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, opskrbljivač je dužan prethodno upozoriti
krajnjeg kupca da, u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana dostavljanja
upozorenja, podmiri dospjele obveze, odnosno postigne sporazum o ispunjenju
obveza, te ga u istom dokumentu obavijestiti i o planiranom datumu podnošenja
zahtjeva uz navođenje obračunskog mjernog mjesta na koje se zahtjev odnosi, ako
kupac ne podmiri dospjele obveze, odnosno ne postigne sporazum o ispunjenju
obveza. Obavijest iz ovog stavka dostavlja se kupcu poštanskom pošiljkom ili putem
elektronske pošte. Ako se obavijest iz ovog stavka dostavlja poštanskom pošiljkom, a
ne može se utvrditi preuzimanje pošiljke od strane kupca, smatra se, da je obavijest
od strane kupca zaprimljena protekom 3 (tri) radna dana od dana predaje na poštu
navedene obavijesti.“

Članak
89.

Stavak3:
Nije određeno koje mjere operator mora postići unutar 5 radnih dana (slati prethodnu
obavijest o obustavi, što nije dužan, ili obustaviti isporuku). Predlažemo ovu dikciju:
»Operator sustava dužan je temeljem zaprimljenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka
obustaviti isporuku električne energije unutar pet radnih dana od dana zaprimanja
zahtjeva.«
Članci 88., 89. i 90. su izuzetno važni za operativnu provedbu, a u sebi ne sadrže
dovoljno operativnih detalja što će imati za posljedicu teško pa i nemoguće
provođenje. Primjerice, opskrbljivač dostavlja u sjedište ODS-a popis OMM-a za koje

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

 Prihvaća se formulacija, ali ne i rok
od 5 dana

 Ne prihvaća se
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traži isključenje u utorak. U srijedu se odradi distribucija naloga po DP-ima koji isti
dan određuju raspored isključenja za tog opskrbljivača. U četvrtak ne mogu početi jer
moraju najavit početak isključenja barem 24 sata unaprijed. U petak također ne mogu
jer je zabranjeno. U ponedjeljak je već četvrti radni dan pa ostaje za provedbu dva
dana. Pri tome treba imati na umu da svaki opskrbljivač može vremenski neovisno slati
zahtjeve s tim da isti opskrbljivač ima prava slati svaki dan u mjesecu zahtjev za
isključenjem. Ovako postavljen proces u kojem je jedino definirana brzina odziva
operatora sustava je izuzetno loše rješenje, koje će rezultirati nepotrebnim troškovima,
organizacijskim problemima te nesuglasicama između sudionika na tržištu.
Slijedom naprijed navedenog predlažemo da se zahtjevi za obustavu isporuke
dostavljaju jednom mjesečno između 10-tog i 15-tog u mjesecu. U cilju izbjegavanja
masovnijeg isključivanja vezano uz osiguranje potrebnog broja izvršitelja te u cilju
optimizacije procesa isključenja potrebno je rok od 5 radnih dana produžiti na 10
radnih dana.
Članak
90.
Stavak 1. - iza riječi „električne“ dodati riječ „energije“.
Stavak 4. – brisati „1. i“
Članak
91.

Članak
92.

Vezano za stavak (4) postavlja se pitanje koji dokazi moraju biti prezentirani operatoru
sustavu, jer neki možebitni dokazi zadiru u diskrecioni ugovorni odnos opskrbljivača i
kupca, te stoga predlažemo brisanje ovog stavka.
Uskladiti s člankom 96. (izbjeći ponavljanje).
Predlažemo izmjenu stavka (2) u dijelu definiranja pravodobnog otkazivanja zahtjeva
za privremenu obustavu isporuke EE. Kako je sukladno čl. 88. st. (3) definiran rok od 5
dana za početak postupka privremene obustave od dana zaprimanja zahtjeva, a
istovremeno je moguć i poželjan scenarij prestanka razloga za privremenu obustavu,
predlažemo da se u ovom članku pravodobno otkazivanje definira kao „vrijeme do
početka privremene obustave isporuke, kako je definirano čl. 88, stavak (4)“.
Stavak 2.-smatra se da bi trebalo produžiti rok, tj. da se zahtjev može otkazati u roku
od 2 dana.
Stavak2:
Stavak 2 određuje, da se zahtjev za obustavu isporuke može otkazati najkasnije unutar
dana podnošenja tog zahtjeva. Takva odredba je neživotna. Često se naime događa, da

 Prihvaća se
 Prihvaća se
 Ne prihvaća se, HEP - ODS je
dužan čuvati poslovnu tajnu
 Ne prihvaća se, nije ponavljanje
nego je iznimka
 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
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kupac podmiri svoja dugovanja ili dan prije planirane obustave od strane operatora ili
tek na dan obustave. Uzimajući u obzir odredbu stavka 4 članka 88, na osnovu koje je
operator dužan opskrbljivača min. 24 sata prije početka obustave obavijestiti o početku
privremene obustave isporuke, smatramo da je potpuno logično, da opskrbljivač ima
pravo otkazati taj zahtjev sve do dana planirane obustave isporuke. Obavijest operatora
o planiranoj obustavi (u roku min. 24 sata prije početka obustave), bi opskrbljivač
moga iskoristiti tako, da o tome obavijesti i kupca, a kupac bi bio na taj način upućen
plaćati svoja dugovanja.

Članak
93.

Zbog toga predlažemo, da stavak 2 glasi:
„Pravodobnim otkazivanjem zahtjeva za privremenu obustavu isporuke električne
energije i ponovnu uspostavu opskrbe električnom energijom smatra se otkazivanje
zahtjeva 1 sat prije planirane obustave odnosno ponovne uspostave isporuke, putem
telefona na za te svrhe predviđen tel. broj.“
Stavci 1. i 4. - Za Proizvođača kao Korisnika mreže navedeni krajnji rok „najkasnije
pet radnih dana“ prije obustave isporuke el. energije je neodrživ, predlaže se izmijeniti
u “48 sati“.

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se, ne vidi se
potreba

Članak
94.

Članak
95.

Članak
96.
Članak
97.

Dodati stavak 2a. koji glasi:
„U slučaju da operator sustava nije uspio očitati stanje brojila prilikom obustave
isporuke električne energije, obvezan je očitati stanje brojila prilikom ponovne
uspostave isporuke električne energije.“
Stavak 3. – broj „3“ u tekstu zamijeniti sa „2“

 Prihvaća se

Predlažemo novi tekst stavka 4. koji glasi:
„Operator sustava dužan je voditi evidenciju o vremenu potrebnom za ponovnu
uspostavu isporuke električne energije nakon saznanja o otklanjanju razloga za
obustavu isporuke električne energije.“
Uskladiti s člankom 92. (izbjeći ponavljanje).

 Prihvaća se

Stavak 1. - Konkretnije pojasniti navod „plan ograničenja proizvodnje el. energije“
(obavijest operatora prema proizvođaču čim ranije, predugo navedenih 24 sata),
ograničenje se izražava u kWh/h ili MWh/h, očekivani rok prestanka ograničenja
pravodobno izdaje operator.

 Prihvaća se

 Ne prihvaća se, iznimka
 Ne prihvaća se
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Članak
98.

Članak
99.

Predlaže se novi tekst članka kako slijedi:
„(1) Nakon utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 75., izuzev
podstavka 4., ovih Općih uvjeta, operator sustava će privremeno obustaviti isporuku
električne energije krajnjem kupcu, sve dok se priključak i obračunsko mjerno mjesto
ne dovedu u tehnički ispravno stanje.
(2) Nakon utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 75., izuzev
podstavka 4., ovih Općih uvjeta, operator sustava će bez prethodne obavijesti
privremeno obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu, u slučaju ako
krajnji kupac u zadanom roku sukladno članku 83. stavak 1. ne plati naknadu i
troškove za neovlaštenu potrošnju električne energije.
(3) Nakon utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 75.
podstavka 4. ovih Općih uvjeta operator sustava će trajno obustaviti isporuku
električne energije pravnoj ili fizičkoj osobi.“

Dodati nove stavke 3. i 4. koji glase:
„(3) U slučaju saznanja ili opravdane sumnje o ponašanju opskrbljivača ili njegovih
ovlaštenih predstavnika te sklapanju ugovora o opskrbi suprotno stavku 1. ovog članka,
operator sustava ima pravo u izravnom kontaktu s kupcem provjeriti način sklapanja
ugovora o opskrbi i na pisani zahtjev kupca obustaviti postupak promjene
opskrbljivača prema dostavljenom ugovoru.
(4) U slučaju obustave postupka promjene opskrbljivača iz stavka 3. ovog članka,
opskrbljivač snosi troškove postupka provjere načina sklapanja ugovora, pokretanja i
obustave postupka promjene opskrbljivača, u skladu s pravilima i cjenikom
nestandardnih usluga.“
Odredba iz stavka (2) trebala bi se odnositi samo na kupce iz kategorije kućanstvo, a ne
i za kupce kategorije poduzetništvo, a gdje bi otkrivanje komercijalnih podataka
predstavljalo realnu opasnost za opskrbljivače i ravnopravnu tržišnu utakmicu.
Stavak 2:
Zahtjev, da ugovor o opskrbi ne smije obvezivati kupca na čuvanje bilokakvih
podataka iz tog ugovora, je neživotan i apsurdan u slučaju kupaca kategorije
poduzetništvo. Zbog toga predlažemo ovu dikciju:
„Ugovor o opskrbi ne smije obvezivati krajnjeg kupca kategorije kućanstvo na
čuvanje bilo kakvih podataka iz tog ugovora, obračuna i računa (osobito cijene,
načina promjene cijene i mjernih podatka) kao tajnih podataka.“

PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO

 Prihvaća se

 Prihvaća se

 Prihvaća se
 Ne prihvaća se, to nisu ovlasti
operatora sustava

 Ne prihvaća se to nisu ovlasti
operatora sustava
 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se
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Članak
100.

PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO

I električna energija kao i ostala roba podliježe zakonima tržišta i poslovnog
ponašanja pa se takvo nešto ne može definirati u OU, osim za kategoriju koju štiti
Zakon o potrošačima.
Stavak 2. predlažemo nadopunu teksta: Operator distribucijskog sustava dužan je  Prihvaća se
uspostaviti povjerenstvo za reklamacije s obzirom na pristup mreži i korištenje
distribucijske mreže u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje područje zaštite
potrošača kao i nezavisni mehanizam za učinkovito rješavanje pritužbi i izvansudsko
rješavanje sporova.
Stavak (2) se mijenja i tekst sada glasi:
„Pružatelj javne usluge dužan je uspostaviti povjerenstvo za reklamacije u skladu sa
odredbama zakona kojim se uređuje područje zaštite potrošača kao nezavisan
 Prihvaća se
mehanizam za izvansudsko rješavanje sporova.
Stavak 3. predlažemo nadopunu teksta: Operator distribucijskog sustava dužan je
 Prihvaća se
uspostaviti jedan ili više korisničkih centara za pružanje informacija, rješavanje upita,
zahtjeva i prigovora korisnika, i to osobno, telefonski i elektroničkim putem.
Obrazloženje: smatramo da se stavci odnose samo na operatora distribucijskog sustava
Dodati podstavak:
 Prihvaća se
„-popis tvrtki ovlaštenih predstavnika za sklapanje ugovora o opskrbi“

Članak
101.

Predlaže se brisanje točke 3. u stavku (1)
U točki 14. treba uskladiti terminologiju – Zakon o učinkovitom korištenju energije u
neposrednoj potrošnji.

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se

Stavak 1. Alineja 3.- da to bude preporuka ali ne i obveza.

 Ne prihvaća se

Zahtjev, da opskrbljivač određene informacije mora objaviti putem javnog
priopćavanja, a to su časopis, radio, TV, je neživotan i nerealan, te povezans velikim
troškovima. Neke od tih informacija su takve prirode, da se uopće ne objavljuju putem
javnog priopćavanja. Potpuno dovoljno je, ako su kupci obaviješteni putem
internetskih stranica i promocijskog materijala. Takva je praksa i u drugim državama
članicama EU.

 Ne prihvaća se, jer su to
ponuđene opcije

Članak
102.
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Članak
103.
Članak
104.

Članak
105.

 Ne prihvaća se, jer se radi o
odnosu između krajnjeg kupca i
opskrbljivača, a ne operatora i
korisnika mjernih podataka
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se

Stavak 2. uskladiti s čl. 60. ovih Općih uvjeta po pitanju plaćanja dostave mjernih
podataka (nestandardna usluga).
Stavak 1. – brisati – „u slučaju izdavanja jedinstvenog računa“
Stavak 3. – Brisati
Stavak 5. – Brisati „operator sustava odnosno“
Za sve kupce kategorije kućanstvo izdaje se jedinstveni račun, prema prijedlogu ovih
Općih uvjeta.

 Ne prihvaća se

U stavku 1. iza „način“ dodati „sklapanja ugovora o opskrbi i“
 Prihvaća se
U stavku 3. umjesto riječi „nisu“ koristiti riječ „su“.
Dodati nove stavke 7. i 8. koji glase:
„(7) U slučaju sklapanja ugovora o opskrbi suprotno odredbama ovog članka, ugovor o
opskrbi smatra se ništetnim.
(8) U slučaju ništetnog ugovora iz stavka 7. ovog članka, zaustavlja se proces promjene
opskrbljivača ukoliko ugovor nije aktiviran ili automatizmom krajnji kupac postaje
korisnik javne opskrbe.“
Članak
106.

Smatramo da se stavak (6) treba brisati.
Smatramo ovu odredbu nejasnom, neprovedivom i zakonski upitnom. Sklapanje
ugovora izvan poslovnih prostorija detaljno je definirano Zakonom o zaštiti potrošača
(NN 41/14). Niti jedna odredba navedenog zakona kao ni Zakona o uslugama (NN
80/11) ) te Zakona o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14)
ne spominje obvezu najave prodajnih agenata. Stoga smatramo da se ni podzakonskim
aktom proizašlim iz Zakona o tržištu električne energije ne može nametnuti obveza
koja ne proizlazi iz primarnih Zakona kojima se regulira navedena tematika.

 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

Dodati novi članak 107a. koji glasi:
Članak
107.

1.
2.

Vlasnik građevine odgovoran je za sigurnost, pogon i tehničku ispravnost
priključka ili dijela priključka koji je u njegovom vlasništvu.
Ako operator sustava prilikom obavljanja svoje djelatnosti uoči neispravnost
priključka ili dijela priključka iz stavka 1. ovog članka, koja bi mogla dovesti do
opasnosti za život i zdravlje ljudi ili oštećenja bilo čije imovine ili štetnog utjecaja

 Prihvaća se
 Ne prihvaća se
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na okoliš, dužan je pisanim putem obavijestiti vlasnika građevine o svom nalazu i
dati mu primjeren rok za otklanjanje utvrđenih neispravnosti, sukladno mrežnim
pravilima operatora sustava.
3. Ako vlasnik građevine u utvrđenom roku iz stavka 2. ovog članka ne dovede svoj
priključak ili dio priključka u ispravno stanje, operator sustava će obustaviti
isporuku električne energije korisnicima mreže koji se napajaju preko tog
priključka ili dijela priključka te o tome obavijestiti korisnike mjernih podataka.
Nakon što vlasnik građevine otkloni utvrđene neispravnosti i dovede svoj priključak ili
dio priključka iz stavka 1. ovog članka u ispravno stanje te dostavi o tome pisanu
obavijest operatoru sustava, operator sustava dužan je bez odlaganja ponovno
uspostaviti isporuku električne energije te o tome obavijestiti korisnike mjernih
podataka.

Članak
108.
Članak
109.

Članak
110.

Dodati stavak 2.a. - Propisati krajnji rok do kada su Operatori sustava dužni preuzeti
vlasništvo nad priključcima i mjernom opremom na sučelju, odnosno urediti
obračunska mjerna mjesta s Proizvođačem .
Napomena: Uređenje OMM je složen i opsežan posao na VN razini, pa se isti odvija
sporije od prvotno planirane dinamike.
Predlaže se brisati članak jer retroaktivna primjena nije moguće te bi zasigurno dovela
do niza spornih situacija s obzirom na kupce koji su temeljem važećih Općih uvjeta
izgubili status te platili novo priključenje na mrežu.
Propisati obvezu Operatorima da po uređenju OMM i po usuglašavanju pojedinačnih
Ugovora o vođenju pogona, dostave pojedinačne prijedloge Ugovora o korištenju
mreže za određenu lokaciju elektrana, navodeći pojedinačno karakteristike svih
obračunskih mjernih mjesta. Predmetno je nužno radi uređenja odnosa s elektranama
koje su izgrađene i priključene prije novije regulative RH.
U stavku (1) brisati riječi: „ili podatak o odobrenoj priključnoj snazi obračunskog
mjernog mjesta“
Dodati novi stavak 7. koji glasi:
„Odredbe stavka 1. ne odnose se na kupce kojima je priključna snaga određena
temeljem čl.120. OUEE (NN 14/06).“
Predlaže se regulirati pitanje priključne snage za OMM koja imaju podatak o
priključnoj snazi koja je manja od 4,6 kW, odnosno 11,04 kW trofazno, a koji nemaju
ugrađeno ograničavalo strujnog opterećenja (4,6 ili 7,36 kW, odnosno 11,04 ili 17,25
kW).

PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO

 Prihvaća se

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se
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Predlaže se regulirati pitanje određivanja priključne snage za OMM tarifni model Crni
bez podataka o odobrenoj priključnoj snazi, kako slijedi:
- 3,68kW (1x16A) za jednofazni priključak
- 11,04kW (3x16A) za trofazni priključak
Načelno, tarifni model Crni potrebno je redefinirati s obzirom na priključnu snagu i
ostale uvjete u slučaju spajanja s drugim OMM, odnosno promjene tarifnog modela.
Dodati novi stavak 2a. koji glasi:
„Korisnicima obnove sukladno Zakonu o obnovi („Narodne novine“, br. 24/96, 54/96,
87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13) i Zakonu o područjima posebne državne skrbi
(“Narodne novine”, br 86/08, 57/11, 51A/13, 148/13 i 76/14) priznaje se pravo na
priključnu snagu i troškove priključenja, ako se nalaze na listi koirisnika obnove
nadležnog državnog ureda, odnosno ministarstva, a korisnicima obnovljenih objekata
koji su prije Domovinskog rata imali priključak na mrežu, koji nisu na listi korisnika
obnove nadležnog državnog ureda, odnosno ministarstva, priznaje se pravo na priključnu
snagu uz obvezu podmirenja troškova obnove priključka sukladno članku 108. ovih
Općih uvjeta.“
Obrazloženje:
Vezano za važeće Opće uvjete, u sklopu priključenja objekata koji su predmet SIO,
razlikuju se dva slučaja:
1. Priključenje stambenih objekata za koje ne postoje uvjeti za
priključenje, tj. nužno je prije izgradnje samog priključka stvoriti uvijete
za priključenje (izgraditi pojni SN vod, transformatorsku stanicu i NN
mrežu).
2. Priključenje stambenih objekata za koje postoje uvjeti za priključenje,
tj. potrebno je izgraditi priključak objekta na NN mrežu koja već postoji.
Priključenje stambenih objekata za koje postoje uvjeti za priključenje
Izgradnja priključaka počinje kada na temelju zahtjeva za priključenje na EE mrežu.
Popis korisnika sanacije i obnove na ratom stradalim područjima definiran je listom
korisnika kojima je RH obnovila kuću i koji imaju pravo na obnovu. Pri tome postoje
dvije liste:
a) Lista 1 – popis korisnika stambenog zbrinjavanja
b) Lista 2 – popis korisnika obnove
Osim navedenih postoje korisnici koji su sami obnovili objekt, a koji je prije rata imao
priključak.
Korisnicima sa Liste 1 priključak se financira temljem Ugovora sa Državnim uredom za
obnovu i stambeno zbrinjavanje (DUOSZ).

PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO
 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se
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PRIHVAĆENO

Korisnicima sa Liste 2 priznaje se pravo na priključnu snagu, a HEP ODS sukladno
godišnjim planovima investicija (Subplan 24 – SIO) osigurava stvarne troškove
priključenja za priključke i stvaranje uvjeta u mreži do iznosa 50.000 kn po priključku.
Podnositelj zahtjeva mora biti na Listi 2.
Člankom nije definiran način određivanja priključne snage za kupce koji imaju
mjerenje snage. U tom smislu, predlaže se tekst novog članka 110a.:
„Ako niti operator distribucijskog sustava niti krajnji kupac iz kategorije poduzetništvo
s mjerenjem snage, u svojoj dokumentaciji nemaju elektroenergetsku suglasnost ili
podatak o odobrenoj priključnoj snazi obračunskog mjernog mjesta, priključna snaga
se utvrđuje na slijedeći način:
- Prema najvećoj obračunskoj snazi koja je izmjerena kupcu u posljednjih pet
godina, prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, uvažavajući trenutne
tehničke mogućnosti mreže i priključka.
- Ukoliko ne postoji podatak o najvećoj izmjerenoj snazi u posljednjih pet
godina, priključna snaga se određuje, uvažavajući trenutne tehničke
mogućnosti mreže i priključka, na slijedeći način:
o za krajnjeg kupca na niskom naponu sa izravnim mjerenjem
priključna snaga obračunskog mjernog mjesta iznosi 30 kW,
o za krajnjeg kupca na niskom naponu sa poluizravnim mjerenjem
priključna snaga obračunskog mjernog mjesta iznosi 50 kW,
o za krajnjeg kupca na srednjem naponu sa neizravnim mjerenjem
priključna snaga obračunskog mjernog mjesta iznosi 200 kW.“
Stavke 3.-6. premjestiti u novi članak 110b. koji glasi:
„(1) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od godinu dana od dana stupanja
na snagu ovih Općih uvjeta izraditi provedbeni plan uvođenja daljinskog očitavanja
brojila za sva obračunska mjerna mjesta u distribucijskoj mreži s ciljem opremanja
minimalno 80% obračunskih mjernih mjesta u roku od 10 godina.
(2) Provedbeni plan iz stavka 1. ovog članka operator distribucijskog sustava dostavlja
Agenciji na suglasnost.
(3) Temeljem suglasnosti Agencije iz stavka 2. ovog članka operator distribucijskog
sustava o svom trošku provodi ugradnju brojila za daljinsko očitanje u roku od 10 godina.
(4) U ovisnosti o odluci i planu i programu mjera za uvođenje naprednih mjernih uređaja
za krajnje kupce, koje donosi ministar nadležan za energetiku, operator sustava dužan je
u roku od godinu dana stupanja na snagu odluke i plana donijeti provedbeni plan zamjene
postojećih brojila naprednim brojilima te ga dostaviti Agenciji na suglasnost.

NIJE PRIHVAĆENO

 Ne prihvaća se

 Prihvaća se uz određene modifikacije

 Prihvaća se uz određene modifikacije
 Prihvaća se uz određene modifikacije
 Prihvaća se uz određene modifikacije
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PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO

(5) Temeljem suglasnosti Agencije iz stavka 4. ovog članka, prestaju važiti plan iz stavka  Prihvaća se uz određene modifikacije
1. i suglasnost iz stavka 2. ovog članka.
(6) Temeljem suglasnosti Agencije iz stavka 4. ovog članka operator distribucijskog
 Prihvaća se uz određene modifikacije
sustava o svom trošku provodi ugradnju naprednih brojila.“
Zašto je odabrana različita „amperaža“ po fazi za jednofazni od trafoznog priključka i
obrnuto.
U stavku 1. rok tri godine zamijeniti s pet godina.
U stavku 2. rok pet godina s 10 godina (uskladiti s rokom iz članka 110.).
U stavku (1) i (2) broj „20“ zamijeniti s brojem „30“
Dodati novi članak 111a. koji glasi:
„(1) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od pet godina od dana stupanja na
snagu ovih Općih uvjeta, fizički razdvojiti dijelove distribucijske mreže, koji se nalaze
na teritoriju susjednih država i spojiti dijelove distribucijske mreže koji se napajaju iz
susjednih država.
(2) Iznimno, u slučaju procjene da razdvajanje i spajanje dijelova distribucijske mreže iz
stavka 1. nije moguće u propisanom roku, operator distribucijskog sustava dužan je
uspostaviti obračunska mjerna mjesta za mjerenje međudržavne razmjene električne
energije.“
Članak
111.

 Prihvaća se
 Prihvaća se
 Ne prihvaća se
 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

Predlažemo da OMM s priključnom snagom većom od 20 kW koja trenutno imaju
ugrađeno brojilo s mjerenjem snage „automatizmom“ postaju Crveni 90 dana nakon
stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, a kupci koji nemaju ugrađeno brojilo s mjerenjem
snage po ugradnji istoga.

 Ne prihvaća se

Vezano za ugradnju brojila s mjerenjem snage kupcima s priključnom snagom iznad 20
kW, nužno je predvidjeti mehanizam kojim će se spriječiti izbjegavanje Crvenog
tarifnog modela (zahtjevom za smanjenjem snage ili razdvajanjem jednog na dva
OMM).

 Ne prihvaća se

Ne propisuju se obveze operatora distribucijskog sustava prema proizvođaču po pitanju
uređenja OMM prema Proizvođaču, već samo prema krajnjem kupcu. Prijedlog
dopuniti i prema Proizvođaču.

 Ne prihvaća se

Predlaže se izmjena stavka 3. na način:
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(3) U slučaju ugradnje brojila iz stavka 1. ovog članka krajnji kupci, osim kupaca
tarifnog modela Žuti, raspoređuju se u tarifni model Crveni, a operator je dužan
demontirati ograničavalo opterećenja ukoliko postoji.
Obrazloženje: Mrežnim pravilima nisu utvrđeni tarifni modeli i ne može se priznati
pravo operatora distribucijskog sustava da prema stohastičkoj ili nekoj drugoj metodi
(„u slučaju ugradnje“) ugradnjom brojila koje omogućuje mjerenje snage i jalove
energije automatizmom kupca raspoređuje u tarifni model Crveni.
U stavaku 2. iza „prava“ dodati „i obveze“.
Članak
112.

Članak
113.

PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO
 Ne prihvaća se

 Prihvaća se

Navod da “korisnici mogu od operatora sustava zatražiti sklapanje ugovora o
korištenju mreže“ zamijeniti s “operator treba izdati Ugovore o korištenju mreže svim
priključenim korisnicima mreže, temeljem priključenja prije stupanja na snagu novije
regulative.

 Ne prihvaća se

Stavak 2. prijedlog teksta: Operator sustava dužan je uskladiti svoje računalne
aplikacije s ovim Općim uvjetima u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu
ovih Općih uvjeta.

 Ne prihvaća se

Dodati stavak 3. koji glasi:
„Operator distribucijskog sustava dužan je, u roku od 3 godine od dana stupanja na
snagu ovih Općih uvjeta, povezati tehnički sustav vođenja distribucijske mreže sa
sustavom za napredne mjerne uređaje u cilju unaprjeđenja kvalitete opskrbe i obračuna
električne energije.“
Dodati stavak 4. koji glasi:
„Operator distribucijskog sustava dužan je, u roku od 3 godine od dana stupanja na snagu
ovih Općih uvjeta, izraditi informatički sustav za praćenje prekida isporuke, u skladu s
Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.“
Dodati stavak 5. koji glasi:
Operator distribucijskog sustava dužan je, u roku godine dana od dana stupanja na
snagu ovih Općih uvjeta, izraditi informatički sustav u cilju osiguranja sučelja za
razmjenu podataka s korisnicima mjernih podataka.“
Stavak. 2. Opskrbljivači će trebati raditi dvostruku usklađenje. Prvo, s općim uvjetima,
a onda s računalnim aplikacijama Operatora. Smatramo da bi se trebalo dodati i rok da
opskrbljivači usklade svoje računalne aplikacije s onim od Operatora.

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

 Ne prihvaća se

 Prihvaća se
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PRIHVAĆENO

NIJE PRIHVAĆENO

Potrebna je koordinacija operatora sustava sa svim opskrbljivačima, a vezano za
usklađivanje svojih računalnih aplikacija, budući je neprovediv velik broj obveza i
odredbi definiranih ovim Općim uvjetima.
Članak
114.
Članak
115.
Članak
116.
Članak
117.

Molimo komentar HERA-e, i čl.72. Zakona o tržištu Električne energije, koji navodi:
Agencija prati i analizira rad i poslovanje energetskih subjekata u odnosu na primjenu
općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. Smatramo da bi
nadzor trebao definirati određivanje konkretnih mjera, davanje tumačenja a s ciljem
provedbe akta kojim se osiguravaju načela utvrđena paketom energetskih zakona.

 Ne prihvaća se

Otvoreno pitanje je pitanje početka primjene pojedinih odredbi ovih Općih uvjeta,
vezano za organizacijske promjene i osiguranje informatičke podrške, kako za
operatore sustava, tako i za opskrbljivače, uključujući i međusobno usklađenje.

 Ne prihvaća se

Članak
118.
Članak
119.
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