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Napomene: 

1. U nastavku ovog obrasca upisuju se načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta te primjedbe i 

prijedlozi za pojedine članke. Tablice se mogu slobodno proširivati. 

2. Ukoliko se obrazac primjedbi šalje poštom ili faksom (01/6115-344), obrazac je potrebno potpisati. 

Obrasci se šalju na adresu 

 Hrvatska energetska regulatorna agencija 

 „za savjetovanje“ 

 Ulica grada Vukovara 14 

 10000 Zagreb  



Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta 
 

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. 

 

Naglašavamo 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 vlastiom 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, predlažemo 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). Ovu značajnu promjenu predlažemo 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 problema je obustava isporuke električne energije, što smatramo drastičnom i 

nepotrebnom mjerom. 

 

Također, predlažemo 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, smatramo da ovom pitanju treba posvetiti posobnu pozornost, s 

obzirom da su mjerni podaci ključni za kvalitetu usluge te odnose između sudionika na tržištu električne energije. 

Predlažemo 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. 
 

Smatramo 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. 

 

Predlažemo 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 

podaci o kupcima (poseban problem je iznimno velik broj neevidentiranih kupoprodaja i nasljeđivanja – pretpostavka 

cca 20% OMM s krivim matičnim podacima).  

 

Također, predlažemo da se posebnom odredbom propiše 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/20130618-european_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  

 ... 

 

Ukazujemo na potrebu usklađenja rokova koji se odnose na ključne poslovne procese i međusobne odnose svih 

sudionika na tržištu električne energije. 

 

Opće primjedbe: 

 

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 

 ... 

 

Predlažemo uložiti dodatni napor za sustavno uređenje teksta (terminološki, gramatički, nomotehnički,...) 

 

VAŽNA NAPOMENA: 

Javno savjetovanje za ovaj iznimno važan provedbeni propis objavljeno je 24.12.2014. godine, neposredno nakon 

početka kolektivnog godišnjeg odmora, odnosno tijekom Božićnih i Novogodišnjih blagdana, istodobno sa 

savjetovanjem za također iznimno važan propis – Pravila o promjeni opskrbljivača, tako da je broj radnih dana za 

sustavnu analizu odredbi ovog akta bitno smanjen te nismo bili u mogućnosti sustavnije obraditi cjelokupnu 

problematiku i kvalitetnije integrirati primjedbe zaprimljene od svih organizacijskih jedinica (moguća su određena 

preklapanja i neusklađenosti). Zbog navedenog, primjedbe Vam, osim u osnovnoj tablici s ključnim primjedbama,  

dostavljamo zajedno s dodatna dva priloga:  

 PRILOG 1. - primjedbe pravnog karaktera (integrirane u tekst prijedloga Općih uvjeta) 

 PRILOG 2. - primjedbe, komentari, dvojbe, ideje i prijedlozi distribucijskih područja  

Napomena: sadržaj PRILOGA 2. nije u cjelosti usklađen s ovim Obrascem. 

Analizom sadržaja PRILOGA 2., vidljivi su svi aspekti operativne problematike u provedbi novih Općih uvjeta, 

posebice vezano za složenost, važnost i jednoznačnost pojedinih odredbi, a naročito onih koje se odnose na nove 

poslovne procese i promjenu u dosadašnjoj praksi te poveznica s drugim provedbenim propisima. Ovaj prilog 

smatramo korisnom podlogom za sagledavanje dodatnih izmjena i dopuna u pojedinim odredbama. 

 

Za sva pojašnjenja i eventualnu pomoć u pripremi konačnog teksta ovog posebno važnog propisa, 

stojimo Vam na raspolaganju. Smatramo da je potrebno uložiti dodatni zajednički napor kako bi 

razmotrili sve bitne primjedbe i prijedloge, u cilju donošenja novih Općih uvjeta koji bi bitno 

unaprijedili međusobne odnose između sudionika na tržištu električne energije, a posebice vezano 

za nadležnosti i odgovornosti operatora distribucijskog sustava i HERA-e. 

 

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20130618-european_energy_consumer_checklist_0.pdf


Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, 

odnosno podlogama 

 

Članak 1.  

Članak 2.  

Članak 3. 

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“ 

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: 

„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 15-minutnim 

obračunskim mjernim intervalima unutar obračunskog razdoblja koju kupac preuzima iz mreže ili 

proizvođač predaje u mrežu, za vrijeme trajanja više dnevne tarife“ 

 

 

Članak 4. 

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.“ 

Članak 5. 
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,...). 

Članak 6.  



Članak 7. 

Izraz – „ustupanje ugovora“ zamijeniti s „prijenos ugovora“ (veza: važeći ZOO) 

 

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 8. 

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. 

 

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. 

Članak 9. 

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 10.  

Članak 11.  

Članak 12. 

Izraz – „ustupanje ugovora“ zamijeniti s „prijenos ugovora“ (veza: važeći ZOO) 

 

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 13. 

Brisati izraz „i jedinične cijene“ u podstavku 2. 

Brisati podstavak 3. 

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

 

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,… 

Članak 14.  

Članak 15.  

Članak 16. 

U naslovu poglavlja izbaciti riječ „Ugovor“. 

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“ 

U stavku 3. dodati novi podstavak koji glasi: 

„- postupke na sučelju prijenosne i distribucijske mreže“ 

Članak 17. 

Predlaže se jedinstveni račun i za kupce kategorije poduzetništvo, na niskom naponu, sve ili barem 

OMM s priključnom snagom manjom od 20 kW. 

 

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.“ 

 

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“ 

 

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. 

Članak 18.  

Članak 19. 
Propisati plaćanje troška u slučaju dokazivanja kvalitete napona, u slučaju opravdanog (na trošak 

operatora sustava) i neopravdanog zahtjeva (na trošak korisnika mreže), a ukoliko ovo pitanje nije 

predviđeno uvjetima kvalitete. 

Članak 20.  

Članak 21. 

U stavku 1. umjesto „48 sati“ propisati obvezu obavješćivanja u podstavku 1. „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 distribucijskog sustava za prilagodbu, odnosno 

prikupljanje podataka za izravni način komunikacije i uspostavu odgovarajućeg informatičkog 

sustava.  

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.“ 

Članak 22.  

Članak 23. 
Predlaže se novi stavak 1. koji glasi: 

„Obračunsko mjerno mjesto je mjesto preuzimanja i/ili predaje električne energije.“ 

Članak 24.  

Članak 25.  

Članak 26. 
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. 

Članak 27. 

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. 

Članak 28.  

Članak 29. 

Dodati novi stavak 2a. koji glasi: 

„Funkcija ograničenja snage u brojilu ograničava priključnu snagu na razinu priključne snage.“ 

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 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.“ 

Dodati novi stavak 5. koji glasi: 

„Korisnik mreže dužan je platiti uslugu ograničenja korištenja snage sukladno pravilima i cjeniku 

nestandardnih usluga.“ 

Članak 30. 

U stavku 1. predlaže se zamijeniti „godinu dana“ s „dvije godine“. 

Dodati novi stavak 2a. kojim će se rješiti: 

- model sufinanciranja/financiranja, odnosno ulaganja u vlasništvo korisnika mreže 

- model investitorstva i vlasničkih odnosa 

 

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 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. 

Članak 31. 

Predlaže se novi tekst stavka 3. koji glasi:  

„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.“ 

Članak 32. 

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 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. 

Članak 33. U stavku 5. riječ „može“ zamijeniti sa „će“. 

Članak 34. 
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.  

(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“ 

Članak 35. 

U stavku 5. tekst „posebnog propisa“ predlažemo zamijeniti s „zakona“. 

Predlaže se posebnim stavkom ili izrazom definirati pojam „jedna stambena jedinica“. 

Otvorena pitanja: 

 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 OPG-om) – 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. 

Članak 36.  

Članak 37. 
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. 

Članak 38.  

Članak 39. Ujednačiti stavak 4. sa stavkom 4. članka 40., vezano za priključnu snagu 20 kW. 

Članak 40.  

Članak 41.  

Članak 42. U stavku 2. iza teksta „Žuti“ dodati „i Crni“. 

Članak 43. Umjesto „stavka 5.“ treba pisati „stavka 3“. 

Članak 44. 

Predlaže se novi tekst koji glasi: 

„Krajnjem kupcu se za mjesečno obračunsko razdoblje prekomjerna jalova energija određuje se kao 

pozitivan iznos prema sljedećoj formuli: 

ind kapQ Q Q W 0 33,     

ili vrijednost nula u slučaju negativnog iznosa, 

gdje su: 

Qind   izmjerena induktivna jalova energija (kvar) 

Qkap  izmjerena kapacitivna jalova energija (kvar) 

W     izmjerena radna energija (kW).“ 

Članak 45. Stavak 2. i stavak 3. ovog članka trebali bi biti u posebnom članku (46a.) 

Članak 46. 

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 47. 
Predlaže se umjesto „polugodišnjeg obračunskog razdoblja“ propisati „godišnje obračunsko 

razdoblje“. Veza: primjedba uz članak 110. vezano za uvođenje naprednih brojila s daljinskim 

očitanjem. 

Članak 48. 
Predlaže se novi tekst stavka 2.: 

„Operator sustava dužan je korisnicima mreže omogućiti da mogu besplatno dostaviti očitanja putem 

telefona ili internetske aplikacije.“ 

Članak 49. 
Na kraju stavka 4. dodati: 

„bez daljinskog očitanja“ 

Članak 50. 

U stavku 1. iza teksta „izravno“ dodati tekst „i/ili daljinsko“. 

Na kraju stavka 2. dodati tekst: 

„a najkasnije u roku navedenom u obavijesti“ 

 

Predlažemo razraditi proceduru u slučaju da operator sustava nije uspio očitati brojilo u 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. 

Članak 51. 

Stavak 8. staviti na kraj članka i trebao bi se odnositi i na stavak 7. i na sadašnji stavak 9. 

U stavku 9. iza „šest“ dodati „odgovarajućih mjesečnih potrošnji izračunatih iz“. 

 

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. 

Članak 52. 

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: 

„(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.“ 

Članak 53. 

Uskladiti stavak 1. sa stavkom 7. članka 4. (predlaže se izdavanje jednog dokumenta – potvrde). 

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.“ 

 

Predlaže se novi stavak 4. koji glasi: 

„Operator sustava dužan je potvrdu iz stavka 1. dostaviti u roku od 30 dana od početka korištenja 

mreže, korisniku mreže i korisnicima mjernih podataka.“ 

 

Članak 54. 

Predlaže se novi tekst stavka 2. koji glasi: 

„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.“ 

Članak 55.  

Članak 56.  

Članak 57.  



Članak 58. 
U stavku 1. umjesto „od godinu dana“ predlaže se tekst „ zakonskog roka zastare“. 

 

U stavcima 2. i 5. dodati: „odgovarajućeg“ ispred riječi „obračunskog“. 

Članak 59.  

Članak 60. 

U stavku 1. umjesto „Korisnik mreže“ predlaže se „Operator sustava“, što je u skladu s praksom u 

većini država EU. 

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.“ 

Članak 61.  

Članak 62.  

Članak 63.  

Članak 64.  

Članak 65. 
Predlažemo još jednom razmotriti propisivanje mogućnosti utvrđivanja diferenciranih rata, u 

posebnim slučajevima, pod definiranim uvjetima (primjerice prema NKO). 

Članak 66. 

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

 

Stavak 3 – upitna provedba, obzirom na nepostojanje kriterija za određivane sličnih značajki. 

Predlažemo primijeniti potrošnju utvrđenu temeljem dogovora. 

 

Procjena na temelju prethodnih obračunskih razdoblja ili odgovarajućeg obračunskog razdoblja. 

Članak 67.  

Članak 68. 

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. 

Članak 69. Stavak 3. Razmotriti pomicanje dospijeća mjesečne obveze nakon isteka mjeseca na koji se odnosi. 

Članak 70. Stavak 3. zamijeniti riječ „će“ sa „može“ 

Članak 71. 

Zamijeniti redoslijed stavaka. 

 

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

 

Stavak 2. - zamijeniti riječ „će“ sa „može“ 

 

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

Članak 72.  

Članak 73. 
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) 

Članak 74. 

Predlaže se novi tekst članka 74. koji glasi: 

„(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. 

(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.“ 

Članak 75. 

Redefinirati ili brisati tekst u podstavku 3. „osim ako je smještaj mjerne opreme takav da krajnji 

kupac to nije mogao nadzirati niti spriječiti“. 

 

Predlaže se novi tekst podstavka 2.,4. i 5. koji glase: 

„- krajnji kupac troši električnu energiju na način da se neovlašteno utjecalo na rad 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 na glavne 

osigurače omogućujući korištenje snage veće od priključne snage.“ 

Članak 76.  

Članak 77. 

Članak 77. mjenja se i glasi: 

„(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. 

Članak 78. mjenja se i glasi: 

„(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  

- 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.“ 

Članak 79.  

Članak 80. 

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.“ 

Članak 81. 
Predlaže se novi tekst: 

„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.“ 

Članak 82. 

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. 

Članak 83. 

Predlaže se novi tekst članka koji glasi: 

„(1) Datum dospijeća za plaćanje naknade i troškova iz članka  76. ovih Općih uvjeta je 15 dana od 

dana izdavanja predračuna. 

(2) Ako operator sustava ne može odrediti početak jedne ili više navedenih radnji iz 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 dana od dana 

izdavanja računa.“ 

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.). 

 

Stavak 3. – pitanje provedivosti i rokova dostave podataka opskrbljivačima – problem unosa i 

pravodobne evidencije podataka o obustavi. 

Članak 86. Stavak 1. - izbaciti „krajnja mjera“   

Članak 87.  



Članak 88. 

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“ 

Članak 89. 

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 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.  

Članak 91. 
Stavak 1. - iza riječi „električne“ dodati riječ „energije“. 

 

Stavak 4. – brisati „1. i“ 

Članak 92. Uskladiti s člankom 96. (izbjeći ponavljanje). 

Članak 93.  

Članak 94.  

Članak 95. 

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“ 

 

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.“  

Članak 96. Uskladiti s člankom 92. (izbjeći ponavljanje). 

Članak 97.  

Članak 98. 

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.“  

Članak 99. 

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.“ 

Članak 100.  

Članak 101. 
Dodati podstavak: 

„-popis tvrtki ovlaštenih predstavnika za sklapanje ugovora o opskrbi“ 

Članak 102.  

Članak 103.  

Članak 104.  

Članak 105. 

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. 

Članak 106. 

U stavku 1. iza „način“ dodati „sklapanja ugovora o opskrbi i“ 

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 107. 

Dodati novi članak 107a. koji glasi: 

1. Vlasnik građevine odgovoran je za sigurnost, pogon i tehničku ispravnost priključka ili dijela 

priključka koji je u njegovom vlasništvu. 

2. 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 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. 

4. 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. 
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. 

Članak 109.  

Članak 110. 

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). 

 

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). 

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. 

(5) Temeljem suglasnosti Agencije iz stavka 4. ovog članka, prestaju važiti plan iz stavka 1. i 



suglasnost iz stavka 2. ovog članka. 

(6) Temeljem suglasnosti Agencije iz stavka 4. ovog članka operator distribucijskog sustava o svom 

trošku provodi ugradnju naprednih brojila.“ 

Članak 111. 

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.). 

 

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.“ 

 

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. 

 

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). 

 Članak 112. U stavaku 2. iza „prava“ dodati „i obveze“  

Članak 113. 

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.“ 

Članak 114.  

Članak 115.  

Članak 116.  

Članak 117.  

Članak 118.  

Članak 119. 
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. 

 



PRILOG 1  
PRIJEDLOG   

 

HRVATSKA ENERGETSKA  

REGULATORNA AGENCIJA 

 
Na temelju članka 59. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13), 
Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj  
___________ 2015. godine donijela 

 

OPĆE UVJETE ZA KORIŠTENJE MREŽE I 
OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

 
1.  OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

 
Ovim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (u daljnjem 
tekstu: Opći uvjeti) uređuju se: 

 međusobni ugovorni odnosi između energetskih subjekata i korisnika mreže, 

 uvjeti za sklapanje i sadržaj ugovora o opskrbi, 
 postupak promjene opskrbljivača prilikom promjene vlasništva građevine, 


 pravila i uvjeti kojima se uređuje odnos između opskrbljivača i operatora prijenosnog 

sustava ili operatora distribucijskog sustava, 
 ugovor o međusobnim odnosima između opskrbljivača i operatora sustava, 

 obveze i odgovornosti energetskih subjekata i korisnika mreže, 

 očitanje brojila, obračun i naplata električne energije, 

 standardni načini obračuna, 


 održavanje mjernih uređaja, prikupljanje i obrađivanje mjernih podataka s obračunskih 
mjernih mjesta korisnika mreže, 

 uvjeti mjerenja, obračuna i naplate, 


 postupanje s mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta te točaka razdvajanja 
između susjednih sustava, 

 pravila u slučaju postojanja više obračunskih mjernih mjesta krajnjeg kupca, 

 postupci utvrđivanja i obračuna neovlaštene potrošnje električne energije, 

 uvjeti za primjenu postupka ograničenja ili prekida isporuke električne energije, 

 mjere zaštite krajnjih kupaca. 

 

2.  DEFINICIJE OSNOVNIH IZRAZA 
 

Članak 2. 

 
Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenja utvrđena zakonima kojima se 
uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište električne energije, kao i 
propisima donesenim na temelju tih zakona.  
 

Članak 3. 

 
U ovim Općim uvjetima koriste se i izrazi koji u smislu ovih Općih uvjeta imaju sljedeća 
značenja: 

 
brojilo električne energije (u daljnjem tekstu: brojilo) – uređaj koji mjeri i registrira 



parametre djelatne i/ili jalove električne energije na obračunskom mjernom mjestu u svrhu 
obračuna i naplate potrošnje električne energije, 
 
brojilo s daljinskim očitanjem – brojilo koje omogućava daljinsko očitanje, 
 
daljinsko očitanje – očitanje brojila putem opreme za daljinsku komunikaciju, 

 
elektroenergetska mreža (u daljnjem tekstu: mreža) – mreža za opskrbu električnom 
energijom odnosno skupina povezanih jedinica mreže za prijenos i/ili mreže za distribuciju 
električne energije, 

 
elektroenergetska postrojenja i instalacije korisnika mreže (u daljnjem tekstu: postrojenja i 
instalacije) – elektroenergetski objekti (vodovi, trafostanice, postrojenja, elektrane i rezervni 
izvori električne energije) i instalacije (električne instalacije, zaštitni uređaji i trošila) 
korisnika mreže koje se nalaze na jednoj lokaciji kao građevina ili dio građevine priključene 
na mrežu preko obračunskog mjernog mjesta, 

 
elektroenergetska suglasnost – dokument kojim operator sustava definira posebne uvjete, 
odnosno lokacijske uvjete i uvjete priključenja za građevinu ili dio građevine koja je 
priključena ili se planira priključiti na elektroenergetsku mrežu, 
 
predlaže se izostaviti pojam u cijelosti sukladno odredbi članka 118. ovih Općih uvjeta 

 
iznimni događaj – poremećeni ili izvanredni pogon mreže ili drugih izvanrednih okolnosti ili 
ograničenje i/ili obustava isporuke električne energije u uvjetima manjka električne energije u 
elektroenergetskom sustavu, 
 
poremećeni pogon –je takvo pogonsko stanje dijela mreže u kojem stanju, zbog ispada iz 
pogona jedinica mreže, dolazi do preopterećenja preostalih jedinica mreže i to preopterećenje 
neposredno prijeti,  
 
izvanredni pogon –je takvo pogonsko stanje mreže u kojem su  stanju, zbog ispada iz pogona 
jedinica mreže, prekoračene granične vrijednosti pogonskih veličina i/ili je došlo do pada 
frekvencije u elektroenergetskom sustavu ispod graničnih vrijednosti utvrđenih mrežnim 
pravilima operatora sustava i/ili je nastalo preopterećenje znatnijeg broja preostalih jedinica 
mreže,  
 
izvanredne okolnosti - su slučajevi neispravnosti i kvarova na uređajima i postrojenjima koje 
operator sustava nije mogao spriječiti, a prouzročeni su postupanjem treće osobe,  
 
izvanredno očitanje – očitanje brojila izvan redovnog očitanja, 

 
jedinstveni račun – račun koji izdaje opskrbljivač koji obuhvaća trošak električne energije i 
naknadu za korištenje mreže te ostale naknade određene posebnim propisima, 

 
korisnik mjernih podataka – fizička ili pravna osoba koja ima pravo na dostavu i/ili pristup 
obračunskim mjernim podacima (opskrbljivač, otkupljivač i operator tržišta), 

 
korištenje mreže – usluga koju pruža operator prijenosnog sustava i/ili operator 
distribucijskog sustava korisniku mreže kojom se omogućuje prijenos i distribucija električne 
energije po prijenosnoj i/ili distribucijskoj mreži, te korištenje usluga sustava, 

 

korisnik mreže – je osoba koja koristi prijenosnu i distribucijsku mrežu temeljem sklopljenog 

ugovora o korištenju mreže, 

 
kupac s vlastitom proizvodnjom – krajnji kupac koji unutar svojih postrojenja i instalacija ima 
postrojenje za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i koji može isporučivati 



višak proizvedene električne energije u mrežu temeljem ugovora o korištenju mreže, 

 
kvaliteta napona – usklađenost izmjerenih značajki napona na mjestu preuzimanja i/ili 
predaje električne energije s vrijednostima navedenim u HRN EN 50160, 

 
kvaliteta usluga – ažurnost 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, 
 
mjesečna novčana obveza kupaca kategorije kućanstvo – je novčana vrijednost procijenjene 
količine mjesečne potrošnje električne energije,  

 
mjesto preuzimanja i/ili predaje električne energije – mjesto u mreži na kojem se električna 
energija preuzima iz mreže i/ili predaje u mrežu te na kojem prestaje odgovornost operatora 
sustava i započinje odgovornost korisnika mreže ili drugog operatora sustava, a koje je u 
pravilu mjesto razgraničenja vlasničkih odnosa između energetskih subjekata ili između 
energetskog subjekta i krajnjeg kupca ili proizvođača, 

 
mrežna pravila – mrežna pravila prijenosnog sustava odnosno mrežna pravila distribucijskog 
sustava, 
 
naknada za korištenje mreže – novčana vrijednost koju korisnik mreže plaća za uslugu 
operatora sustava kojom mu je omogućen protok električne energije po prijenosnoj i/ili 
distribucijskoj mreži te korištenje drugih usluga sustava, 
 
naknada za obračunsko mjerno mjesto - obuhvaća troškove vezane za obračunsko mjerno 
mjesto i obračunske mjerne podatke, 

 

ovi pojmovi nisu regulirani ovim Općim uvjetima, a potrebno ih je definirati  

 
napredno brojilo (engl. smart meter) – brojilo koje omogućava minimalne napredne funkcije, 
u okviru preporuke 2012/148/EU, 

 
negativni povratni utjecaj na mrežu – pogonsko stanje odnosno događaj u postrojenjima i 
instalacijama korisnika mreže koji uzrokuje poremećaj i smetnju u mreži operatora sustava, 

 
obračunski mjerni interval – vremenski interval u kojem se mjere parametri električne 
energije unutar obračunskog razdoblja, u pravilu 15 minuta ili višekratnik od 15 minuta 
(primjerice 1 sat), 

 
odvojeni račun – račun koji izdaje opskrbljivač za trošak električne energije i račun koji 
izdaje operator sustava za korištenje mreže, koji uključuje i ostale naknade određene 
posebnim propisima, 

 
obračun potrošnje električne energije (u daljnjem tekstu: obračun) – obračun potrošnje 
električne energije i/ili naknade za korištenje mreže koji uključuje i ostale naknade određene 
posebnim propisima, 

 
obračunsko mjerno mjesto – mjesto u mreži na kojem se pomoću brojila i ostale mjerne 
opreme mjere parametri električne energije radi obračuna, koje je u pravilu mjesto 
preuzimanja i/ili mjesto predaje električne energije, 
 
obračunsko razdoblje – vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun, 

 
ograničavalo strujnog opterećenja – uređaj koji ograničava strujno opterećenje na 
obračunskom mjernom mjestu do razine priključne snage iz elektroenergetske suglasnosti, a 



ugrađuje se za obračunska mjerna mjesta s priključnom snagom do 20 kW, 

 
otkupljivač – pravna osoba koja ima sklopljen ugovor o otkupu električne energije s 
proizvođačem električne energije, 

 
operator sustava – operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava, na čiju 
mrežu su priključena postrojenja i instalacije korisnika mreže, 

 
postojeći opskrbljivač – opskrbljivač koji opskrbljuje kupca do završetka postupka promjene 
opskrbljivača, 
 
pouzdanost napajanja – stalnost napajanja korisnika mreže električnom energijom, 

 
prekid napajanja – stanje pri kojemu je iznos napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje 
električne energije niži od 5% nazivnog napona, 
 
priključak – priključak postrojenja i/ili instalacije građevine ili dijela građevine s postojećom 
i/ili budućom elektroenergetskom mrežom, koji obuhvaća mjernu opremu i obračunsko 
mjerno mjesto, a koji je sastavni dio mreže, osim priključaka izgrađenih prije 1. travnja 2006. 
godine,  

 
priključna snaga – najveća dopuštena vrijednost snage trajnog preuzimanja energije iz mreže 
i/ili snage trajne predaje električne energije u mrežu, koja je elektroenergetskom suglasnošću 
odobrena korisniku mreže, za određeno obračunsko mjerno mjesto, 

 
proizvođač električne energije (u daljnjem tekstu: proizvođač) – energetski subjekt koji 
obavlja djelatnost proizvodnje električne energije i koristi mrežu temeljem ugovora o 
korištenju mreže, 
 
redovno očitanje – očitanje stanja brojila koje se provodi u ovisnosti o obračunskom razdoblju, 

 
samoočitanje brojila – očitanje stanja brojila koje provodi kupac i dostavlja operatoru 
distribucijskog sustava u svrhu obračuna, 

 
smetnja – događaj ili pojava koja uzrokuje neusklađenost značajki napona s vrijednostima 
navedenim u hrvatskoj normi HRN 50160, 
 
tarifne stavke – komponente tarifnog sustava za obračun, 
 
tarifni elementi – elementi tarifnog sustava za koje se određuju tarifne stavke, 

 
tarifni modeli – određene kombinacije tarifnih elemenata i pripadajućih tarifnih stavki, a 
može sadržavati jamstvo porijekla električne energije, 

 
upravljana potrošnja – potrošnja u okviru tarifnog modela Crni za kupce iz kategorije 
kućanstvo kojima se jamči opskrba električnom energijom osam sati dnevno (u pravilu 
tijekom niže dnevne tarife), 

 
uređaj za upravljanje tarifama – mrežni tonfrekvencijski prijemnik ili uklopni sat, koji može 
biti posebni uređaj ili uređaj u sklopu brojila, 

 
vršno opterećenje – najveća prosječna radna snaga izmjerena u 15-minutnim obračunskim 
mjernim intervalima unutar obračunskog razdoblja koju kupac preuzima iz mreže ili 
proizvođač predaje u mrežu. 
 

3. MEĐUSOBNI UGOVORNI ODNOSI IZMEĐU ENERGETSKIH SUBJEKATA I 
KORISNIKA MREŽE 



 
3.1  KORIŠTENJE MREŽE 

 
Članak 4. 

 
(1) Vlasnik ili osoba koja raspolaže nekim drugim stvarnim pravom nad građevinom ili 

dijelom građevine koja se priključuje na mrežu podnosi operatoru sustava zahtjev za 
sklapanje ugovora o korištenju mreže.  

 U slučaju suvlasništva nad građevinom ili dijelom građevine koji se priključuje na mrežu 

zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi suvlasnik na temelju pisane suglasnosti ostalih 
suvlasnika ili suglasnosti ovjerene kod javnog bilježnika. 

U slučaju kad su ostali suvlasnici nedostupni, zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi 
suvlasnik posjednik. 

(2a) Osobe koje koriste zajedničku potrošnju u zgradama sklapaju ugovor o korištenju mreže 
putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika. 
 
 Podnositelj zahtjeva iz stavka 1., i 2. i 2a ovoga članka uz zahtjev prilaže:

- dokaz o vlasništvu, odnosno nekom drugom stvarnom pravu nad građevinom ili 
dijelom građevine koja se priključuje na mrežu, 

 elektroenergetsku suglasnost, 


 dokaz o uplati ukupnog iznosa troškova priključenja određenih ugovorom o izgradnji 
priključka, 

 sklopljeni zaključeni ugovor o opskrbi i/ili 

 sklopljeni zaključeni ugovor o otkupu proizvedene električne energije
(4) Na temelju uredno podnesenog zahtjeva iz stavka 1. i 2. ovoga članka operator sustava i 

podnositelj zahtjeva sklapaju zaključuju ugovor o korištenju mreže.  
(5) Uvjet za početak korištenja mreže je sklopljeni zaključeni ugovor o korištenju mreže 

između operatora sustava i korisnika mreže iz stavka 4. ovoga članka.  
(6) Korištenje mreže započinje tek nakon sklapanja ugovora o opskrbi i/ili ugovora o otkupu 

proizvedene električne energije, isključivo uz nazočnost operatora sustava i korisnika 
mreže iz stavka 4. ovoga članka pri čemu se o tome sastavlja zapisnik (potvrda) o početku 
korištenja mreže u koji se upisuje početno stanje brojila, a potpisuju ga operator sustava i 
korisnik mreže, odnosno predstavnik korisnika mreže.  

(7) Operator sustava dužan je u roku od 7 tri radna dana od početka korištenja mreže pisanim 
putem dostaviti početno stanje brojila korisniku mreže iz stavka 4. ovoga članka i 
korisnicima mjernih podataka.  

(8) Iznimno, zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže može podnijeti i posjednik 
građevine ili dijela građevine ako ima valjanu pravnu osnovu za posjed izdanu od 
ovlaštenog tijela uz suglasnost tog tijela ili vlasnika građevine ili dijela građevine, a 
ugovor se sklapa na određeno vrijeme.  
    

Obrazloženje: Predlaže se dodati novi stavak 2a kojim se regulira zajednička potrošnja.    

Predlaže se u stavku 3. brisati točke 4. i 5. iz razloga što smatramo da je neophodno za 

stjecanje statusa kupca ili proizvođača prvenstveno stvoriti tehničke uvjete priključenja 

(izgradnja priključka) i pravne uvjete priključenja (sklapanje ugovora o korištenju mreže čime 

se stječe status korisnika mreže) kao preduvjete za sklapanje ugovora o opskrbi i/ili ugovora o 

otkupu proizvedene električne energije, kojim činom se stječe status kupca ili proizvođača 

električne energije.  

Članak 5. 
 
(1) Ugovor o korištenju mreže u pravilu se sklapa se na neodređeno vrijeme u pisanom 

obliku.  

(2) Ugovor o korištenju mreže između operatora sustava i korisnika mreže sadrži:  

 podatke o ugovornim stranama, 
 predmet ugovora, 



 adresu dostave računa, 

 broj elektroenergetske suglasnosti i datum izdavanja, 

 podatke o priključnoj snazi i ostalim elektroenergetskim veličinama, 


 obvezu dostave planskih vršnih snaga ili planirane proizvodnje, za korisnika mreže na 
srednjem, visokom i vrlo visokom naponu, 

 uvjete korištenja snage kod kupaca s mjerenjem snage i proizvođača, 
 razinu kvalitete opskrbe električnom energijom, 

 razinu dopuštenog negativnog povratnog utjecaja na mrežu, 

 uvjete pristupa obračunskom mjernom mjestu i očitanja, 

 uvjete korištenja mreže, 

 način prikupljanja, prijenosa i provjere mjernih i obračunskih podataka, 

 način obračuna naknade za korištenje mreže i izbor načina plaćanja, 


 model plaćanja naknade za korištenje mreže u ovisnosti o ugovoru o međusobnim 
odnosima operatora sustava i opskrbljivača, 


 uvjete u kojima je korisnik mreže dužan pristupiti ograničenju potrošnje i/ili isporuke 

ugovorene električne energije i snage, 
 opis i vrstu poslovnih podataka koji podliježu obvezi osiguranja tajnosti, 

 način izvještavanja i razmjene podataka, 
 način utvrđivanja i obračuna štete u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora, 

 način raskida odnosno otkaza ugovora te trajanje otkaznog roka, 
- ostale potrebne podatke,  
- način razrješavanja sporova i  

  ostale međusobne obveze.  
(3) Prije sklapanja zaključenja ugovora iz stavka 1. ovoga članka operator sustava je dužan 

korisnika mreže upoznati s njegovim pravima i dužnostima iz odredbi ovih Općih uvjeta 
koji se odnose na korištenje mreže.  

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može na zahtjev operatora sustava u dodatku sadržavati 
i upute za vođenje pogona postrojenja i instalacija korisnika mreže, vezano za odnose na 
sučelju s mrežom.  

(5) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklapa zaključuje se za svako obračunsko mjerno 
mjesto, a može se sklopiti zaključiti za više obračunskih mjernih mjesta istog korisnika 
mreže, o čemu odluku donosi operator sustava.  

(6) Uvjet za sklapanje zaključenje ugovora iz stavka 1. ovoga članka je podmirenje dospjelih 
obveza za korištenje mreže na svim obračunskim mjernim mjestima za koje krajnji kupac 
ima zaključen ugovor o korištenju mreže s operatorom sustava.  

 

Članak 5. A  

(1) Operator sustava budućim korisnicima mreže na niskom naponu pruža uslugu 

temeljem ugovora o pristupanju.  

(2) Smatra se da je ugovor o pristupanju sklopljen kada operator sustava priključi 

građevinu podnositelja zahtjeva na svoju mrežu. 

(3) Za sklapanje ugovora o pristupanju potrebito je da podnositelj zahtjeva podnese 

pisani zahtjev operatoru sustava. 

(4) Zahtjev za sklapanje ugovora o pristupanju se podnosi na standardnom obrascu 

operatora sustava koji sadrži sve potrebite elemente za sklapanje ugovora o 

pristupanju, uključujući i potvrdu da su podnositelju zahtjeva poznati javno 

objavljeni Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, 

metodologija za izračun tarifnog sustava, tarifni sustav i tarifne stavove operatora 

sustava, te da ih u cijelosti prihvaća. 

(5) U slučaju promjene akata iz prethodnog stavka, pretpostavlja se prihvaćanje 

korisnika mreže novih ili izmijenjenih akata koji reguliraju navedenu 

problematiku. 

 



Obrazloženje: predlažemo 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) s ciljem pojednostavljenja procesa sklapanja 

ugovora. Detaljnu razradu postupka sklapanja ugovora o pristupanju izradit ćemo po 

dobivenom odobrenju za ovaj način ugovaranja. Potrebno će biti povezati ovaj članak s 

odredbom članka 112. ovih Općih uvjeta.   

Članak 6. 

 
(1) Proizvođač ili kupac s vlastitom proizvodnjom ne smije isporučivati električnu energiju u 

mrežu bez sklopljenog ugovora o otkupu električne energije.  
(2) Ukoliko proizvođač ili kupac s vlastitom proizvodnjom nema sklopljen ugovor o otkupu 

električne energije tijekom probnog pokusnog rada ili redovnog pogona proizvodnog 
postrojenja, operator sustava nema financijskih obveza vezanih za proizvedenu i u mrežu 
isporučenu električnu energiju.  

 
Članak 7. 

 
(1) Operator sustava je dužan korisniku mreže na njegov zahtjev dati suglasnost i omogućiti 

prijenos ustupanje njegovog ugovora o korištenju mreže na određeno vrijeme trećoj osobi, 
pod sljedećim kumulativnim uvjetima:  
a) da ukoliko je korisnik mreže podmirio operatoru sustava sve novčane obveze na svim 

mjernim mjestima za ili vezano za korištenje mreže koje su nastale do dana prijenosa 
prethode ustupanju ugovora o korištenju mreže na treću osobu i  

b) da je korisnik mreže dostavio operatoru sustava izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika 
kojom se prenositelj uz uvjet priložene izjave ili nekog drugog odgovarajućeg 
dokumenta ustupitelja ugovora i primatelja ugovora obvezuju da će za sve obveze iz 
ugovora o korištenju mreže koje nastanu za vrijeme trajanja prenesenog ugovora o 
korištenju mreže, odgovarati operatoru sustava kao solidarni dužnici. o solidarnom 
podmirenju budućih novčanih obveza za korištenje mreže, ovjerenu kod javnog 
bilježnika  

Po ispunjenju svih uvjeta iz ovog stavka, sklopiti će se ugovor o prijenosu ugovora o 
korištenju mreže u pisanom obliku.   

(2) Za bilo kakvu promjenu ugovora o korištenju mreže iz stavka 1. ovoga članka potrebna je 
pisana suglasnost prenositelja ustupitelja ugovora.  

(3) Prenositelj Ustupitelj ugovora i primatelj ugovora iz stavka 1. ovoga članka mogu u svako 
vrijeme otkazati raskinuti ustupanje ugovor o prijenosu ugovora o korištenju mreže, o 
čemu su dužni u roku 7 pet radnih dana od dana raskida ugovora obavijestiti operatora 
sustava u pisanom obliku. Za sve obveze iz ugovora o korištenju mreže koje nastanu do 
trenutka kada operator sustava zaprimi obavijest o otkazu ugovora o prijenosu ugovora o 
korištenju mreže, prenositelj i primatelj ugovora odgovaraju operatoru sustava kao 
solidarni dužnici.   

(4) Operator sustava je dužan o prijenosu ustupanju ugovora iz stavka 1. ovoga članka, kao i 
o svim promjenama vezanim za prijenos ustupanje ugovora, bez odgađanja obavijestiti 
opskrbljivača i otkupljivača.  

(5) U slučaju prijenosa ustupanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka korisnik mreže je dužan 
istodobno podnijeti zahtjev opskrbljivaču za prijenos ustupanje ugovora o opskrbi.  
 

Članak 8. 

 
(1) Korisnik mreže ima pravo zahtijevati isključenje svog obračunskog mjernog mjesta, 

najduže na razdoblje od 5 godina od dana isključenja, bez raskida ugovora o korištenju 
mreže.  

(2) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, raskida se ugovor o korištenju mreže. 
(3) Zahtjev za isključenje iz stavka 1. ovoga članka korisnik mreže podnosi operatoru sustava 

pisanim putem na propisanom obrascu, koji sadrži obavijest o razlozima zbog kojih 
korisnik mreže može izgubiti pravo korištenja mreže na isključenom mjernom mjestu.  

(4) Ponovno uključenje mjernog mjesta iz stavka 1. ovoga članka operator sustava obavlja 



temeljem zahtjeva korisnika mreže.  
(5) Korisnik mreže dužan je platiti troškove isključenja i uključenja u skladu s cjenikom 

nestandardnih usluga.  
(6) U slučaju isključenja iz stavka 1. ovog članka ili isključenja na zahtjev operatora sustava 

ili opskrbljivača, u skladu s ovim Općim uvjetima, koje traje dulje od 5 pet godina od 
dana isključenja, raskida se ugovor o korištenju mreže, prestaje važiti elektroenergetska 
suglasnost, a priključak se može demontirati.  

(7) Priključak Obračunsko mjernog mjesto na kojemu je izgubljeno pravo korištenja mreže 
može se demontirati, a ponovno priključenje provodi se prema uvjetima za priključenje 
novog korisnika mreže.  

(8) Operator sustava dužan je najkasnije 60 dana prije isteka rokova iz stavka 1. i 6. ovoga 
članka pisanim putem upozoriti korisnika mreže na pravne posljedice koje proizlaze iz 
proteka navedenih rokova. mogućnost raskida ugovora o korištenju mreže.  

(9) U razdoblju u kojem je mjerno mjesto isključeno temeljem zahtjeva iz stavka 1. ili stavka 
6. ovoga članka, korisnik mreže dužan je plaćati naknadu za korištenje mreže po 
obračunskom mjernom  mjestu, do trenutka raskida odnosno otkaza ugovora o korištenju 
mreže.  

(10) Krajnjem kupcu kojem je isključeno obračunsko mjerno mjesto prije stupanja na 
snagu ovih Općih uvjeta, rok iz stavaka 1. i 6. ovog članka teče od dana stupanja na snagu 
ovih Općih uvjeta.   
 

Članak 8A. 
Naknada za korištenje mreže u građevinama koje imaju obračunsko mjerno mjesto zajedničke 

potrošnje, ista se obračunava i iskazuje, temeljem posebne odluke suvlasnika: 

– kao zasebna stavka na računu za naknadu za korištenje mreže obračunskog mjernog mjesta 

pojedinog kupca koji koristi zajedničku potrošnju ili 

– zasebnim računom za naknadu za korištenje mreže predstavniku suvlasnika. 
 

 
3.2 UVJETI ZA SKLAPANJE I SADRŽAJ UGOVORA O OPSKRBI KRAJNJEG  

KUPCA 
Članak 9. 

 
(1) Prava i obveze između svakog opskrbljivača i krajnjeg kupca uređuju se ugovorom o 

opskrbi.  
(2) Ugovor o opskrbi sadrži:  

 podatke o ugovornim stranama, 
 predmet ugovora, 


 razvidne podatke o važećim iznosima tarifnih stavki i o standardnim uvjetima 

korištenja usluga, 
 adresu dostave računa, 
 elektroenergetske veličine, potrebne za obračun, 

 podatke o obračunskom mjernom mjestu, 

 podatke o kategoriji potrošnje, odnosno tarifnom modelu za korištenje mreže, 

 način obračuna i izbor načina plaćanja, 


 model plaćanja naknade za korištenje mreže u ovisnosti o ugovoru o međusobnim 
odnosima operatora sustava i opskrbljivača, 


 odgovornost za štetu i visinu ugovorne kazne za slučaj neizvršenja ili neurednog 

izvršenja ugovora, 
 slučajeve u kojima se ugovorna kazna ne plaća odnosno šteta ne nadoknađuje, 


 način obavještavanja o promjeni cijene energije u skladu sa zakonom kojim se uređuje 

energetski sektor, 
 način promjene ugovorenih uvjeta opskrbe, 
 pravo krajnjeg kupca na raskid, odnosno otkaz ugovora, 
 način obavještavanja o važećim cijenama, naknadama i standardnim rokovima i 

uvjetima, osobito u pogledu pristupa i korištenja usluga, 



 podatke o trajanju i raskidu, odnosno otkazu ugovora te trajanju otkaznog roka, 

 ostale potrebne podatke i 

 način rješavanja sporova, 

 ostale međusobne obveze. 

 
Članak 10. 

 
 
(1) Ugovor iz članka  9. ovih Općih uvjeta sklapa zaključuje se za svako obračunsko mjerno 

mjesto, a može se sklopiti zaključiti za više ili za sva obračunska mjerna mjesta krajnjeg 
kupca.  

(2) Za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo izvan okvira zajamčene opskrbe ugovor iz  
članka  9. ovih Općih uvjeta sklapa zaključuje se na određeno vrijeme od 1 godine.  

(3) Za krajnje kupce u okviru javne usluge ugovor iz članka 9. ovih Općih uvjeta sklapa 
zaključuje se na neodređeno vrijeme, uz pravo krajnjeg kupca na jednostrani otkaz raskid 
ugovora bez ugovorne kazne.  

(4) Za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo izvan okvira univerzalne usluge ugovor iz članka  
9. ovih Općih uvjeta sklapa zaključuje se na neodređeno vrijeme, uz pravo krajnjeg kupca 
na jednostrani otkaz raskid ugovora bez ugovorne kazne.  

 
Članak 11. 

 
(1) Opskrbljivač je dužan pisanim putem obavijestiti krajnjeg kupca o isteku ugovornog roka 

iz članka  10., stavak 2. ovih Općih uvjeta, najmanje 30 dana prije isteka ugovornog roka.  
(2) U sklopu obavijesti iz stavka 1. ovoga članka opskrbljivač je dužan obavijestiti krajnjeg 

kupca o posljedicama nesklapanja novog ugovora o opskrbi.  
 

Članak 12. 

 

(1) Opskrbljivač je dužan krajnjem kupcu na njegov zahtjev dati suglasnost i omogućiti prijenos 

ustupanje njegovog ugovora o opskrbi na određeno vrijeme trećoj osobi uz suglasnost 

opskrbljivača, pod sljedećim kumulativnim uvjetima:  

a) da ukoliko je krajnji kupac prethodno podmirio opskrbljivaču sve novčane obveze na svim 

mjernim mjestima kod tog opskrbljivača za ili vezano uz isporučenu električnu energiju 
koje prethode ustupanju su nastale do dana prijenosa ugovora o opskrbi na treću osobu i  

b) da je krajnji kupac dostavio opskrbljivaču izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika kojom se 

prenositelj ugovora i primatelj ugovora obvezuju da će za sve obveze iz ugovora o opskrbi 

koje nastanu za cijelo vrijeme trajanja prenesenog ugovora, prenositelj i primatelj 
odgovarati opskrbljivaču kao solidarni dužnici, iz uvjet priložene ovjerene izjave ili nekog 

drugog odgovarajućeg dokumenta ustupitelja ugovora i primatelja ugovora o solidarnom 

podmirenju budućih novčanih obveza za isporučenu električnu energiju.  

c) da je krajnji kupac sklopio ugovor o prijenosu ugovora o korištenju mreže.   
Po ispunjenju svih uvjeta iz ovog stavka, sklopiti će se ugovor o prijenosu ugovora o opskrbi 

u pisanom obliku.  
(2) Za bilo kakvu promjenu ugovora o opskrbi iz stavka 1. ovoga članka potrebna je pisana 

suglasnost ustupitelja prenositelja ugovora.  
(3) Prenositelj Ustupitelj ugovora i primatelj ugovora iz stavka 1. ovoga članka mogu u svako 

vrijeme otkazati raskinuti ustupanje ugovor o prijenosu ugovora o opskrbi, o čemu su 
dužni u roku od 7 pet radnih dana od dana otkaza raskida ugovora obavijestiti 
opskrbljivača u pisanom obliku.  

(4) Za sve obveze iz ugovora o opskrbi koje nastanu do trenutka kada opskrbljivač zaprimi 
obavijest o otkazu ugovora o prijenosu ugovora o opskrbi, prenositelj i primatelj ugovora 
odgovarati će opkrbljivaču kao solidarni dužnici.   

(5) Otkazom ugovora o prijenosu ugovora o opskrbi prenositelj ugovora ili primatelj ugovora,  
dužan je otkazati i ugovor o prijenosu ugovora o korištenju mreže.  

(6) Opskrbljivač je dužan o prijenosu ustupanju ugovora iz stavka 1. ovoga članka, kao i o 
svim promjenama vezanim za prijenos ustupanje ugovora, bez odgađanja obavijestiti 



operatora sustava.  
(7) U slučaju ustupanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka krajnji kupac je dužan istodobno 

podnijeti zahtjev za ustupanje ugovora o korištenju mreže.  
 

3.3  OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 
 

Članak 13. 

 
Svaki opskrbljivač je dužan donijeti uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom u 
skladu s ovim Općim uvjetima, kojima se minimalno utvrđuju: 

 načini ugovaranja, 
 modeli isporuke i jedinične cijene električne energije za kupce iz kategorije kućanstvo, 

 izbor načina i uvjeti plaćanja, 


 način informiranja o potrošnji i troškovima te davanju obavijesti o svim pravima koja 
se odnose na javne usluge, 

 trajanje ugovora te uvjeti obnove i raskida odnosno otkaza ugovora 

 pravo korištenja podataka o krajnjem kupcu, 

 obveze opskrbljivača, 

 obveze krajnjeg kupca, 

 način obračuna i naplate, 
 ugovorna kazna, 

 način podnošenja prigovora, 

 način izmjene i dopune uvjeta opskrbljivača, 

 način, uvjeti i cijene pružanja nestandardnih usluga. 

 
4. POSTUPAK PROMJENE KRAJNJEG KUPCA OPSKRBLJIVAČA 

PRILIKOM PROMJENE VLASNIŠTVA 
GRAĐEVINE 

 
Članak 14. 

 
(1) Krajnji kupac vlasnik građevine ili dijela građevine koji prenese vlasničko pravo  

vlasništva odnosno pravo na korištenje građevine ili dijela građevine na novog vlasnika ili 
korisnika građevine ili dijela građevine, dužan je u roku od 30 dana od upisa promjene 
vlasništva u zemljišne vlasničke knjige ili od sklapanja zaključivanja ugovora o prijenosu 
prava na korištenje ugovora o korištenju mreže i ugovora o prijenosu ugovora o opskrbi 
električnom energijom za građevinu ili dio dijela građevine obavijestiti opskrbljivača i 
operatora sustava o nastaloj promjeni te podnijeti opskrbljivaču i operatoru sustava 
zahtjev za otkazom raskidom ugovora o opskrbi i ugovora o korištenju mreže.  

(2) Operator sustava dužan je u roku od 5 tri radna dana od uredno zaprimljene obavijesti iz 
stavka 1. ovoga članka odrediti iznos potrošene električne energije očitanjem brojila ili na 
temelju članka  65. ili  66. ovih Općih uvjeta te ga dostaviti opskrbljivaču i krajnjem kupcu.  

(3) Novi vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine obvezan je bez odgađanja sklopiti 
zaključiti novi ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.  

(4) Do sklapanja zaključenja ugovora o opskrbi i ugovora o korištenju mreže novog vlasnika 
ili korisnika građevine ili dijela građevine, postojeći opskrbljivač i operator sustava dužni 
su nastaviti s opskrbom i s pružanjem usluge korištenja mreže novom vlasniku ili 
korisniku građevine ili dijela građevine.  

(5) Novi vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine dužan je podmiriti novčane obveze 
postojećem opskrbljivaču i operatoru sustava za razdoblje opskrbe električnom energijom i 
korištenja mreže od raskida ugovora o opskrbi i ugovora o korištenju mreže krajnjeg kupca 
vlasnika građevine ili dijela građevine do sklapanja novog ugovora o opskrbi i ugovora o 
korištenju mreže novog vlasnika ili korisnika građevine ili dijela građevine iz stavka 1. 
ovoga članka. 
 



(1) Kod promjene vlasništva građevine ili dijela građevine, krajnji kupac koji je vlasnik 

građevine ili dijela građevine, dužan je u roku od 30 dana od promjene vlasništva 

otkazati ugovor o korištenju mreže i ugovor o opskrbi pisanim putem, a novi vlasnik 

dužan je u istom roku podnijeti zahtjev za sklapanje novih ugovora, uz predočenje 

odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva. 

(2) Na temelju zaprimljenog zahtjeva krajnjeg kupca iz stavka 1. ovog članka, operator 

sustava dužan je u daljnjem roku od 7 dana očitati stanje brojila i dostaviti ga 

opskrbljivaču. 

(3) Na temelju očitanja stanja brojila iz stavka 2. ovog članka, opskrbljivač i operator 

sustava dužni su izvršiti obračun potrošnje električne energije i korištenja mreže radi 

razgraničenja ugovornih odnosa. 

(4) Kada se s novim vlasnikom iz stavka 1. ovog članka ne sklopi ugovor o korištenju 

mreže i ugovor o opskrbi s danom očitanja stanja brojila iz stavka 3. ovog članka, 

operator sustava će obustaviti isporuku električne energije na tom obračunskom 

mjernom mjestu. 

(5) Kada krajnji kupac iz stavka 1. ovog članka nije u roku od 30 dana od dana promjene 

vlasništva otkazao ugovor, operator sustava i opskrbljivač mogu, nakon isteka roka, na 

zahtjev novog vlasnika građevine, uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni 

vlasništva, sklopiti ugovor o korištenju mreže i ugovor o opskrbi, s danom zadnjeg 

obračuna. 

(6) Obračun iz stavka 3. ili 5. ovog članka temelj je razgraničenja prava i obveza između  

krajnjeg  kupca i novog vlasnika te njihovih odnosa s operatorom sustava i 

opskrbljivačem. 

(7) Sklapanje ugovora o korištenju mreže i sklapanje ugovora o opskrbi s novim 

vlasnikom nije uvjetovano podmirenjem dugovanja krajnjeg kupca električne energije,  

osim u slučaju upisanog založnog prava na predmetnoj građevini u korist operatora 

sustava ili opskrbljivača.  
 

Članak 15. 

 
(1) U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka djelovanja postojanja pravne osobe, fizička ili 

pravna osoba koja je pravni slijednici koji su u posjedu građevine ili dijela građevine 
dužna je su o tome obavijestiti opskrbljivača i operatora sustava u roku od 90 dana.  

(2) Operator sustava i postojeći opskrbljivač dužni su nastaviti opskrbu električnom energijom i 

pružanje usluge korištenja mreže osobi pravnom slijedniku iz stavka 1. ovoga članka do 

saznanja za novog vlasnika građevine ili dijela građevine, uz uvjet redovitog podmirenja 

svih novčanih obveza iz ugovora o korištenju mreže i ugovora o opskrbi.  
(3) Operator sustava i postojeći opskrbljivač sklopit će s osobom iz stavka 1. ovoga članka 

ugovor o korištenju mreže i ugovor o opskrbi na određeno vrijeme do 1 godine pod uvjetom 
podmirenja svih dospjelih novčanih obveza. Ovi ugovori mogu se raskinuti i prije isteka 
roka na koji su sklopljeni ukoliko novi vlasnik građevine ili dijela građevine zatraži 
sklapanje/sklopi novi ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.    

(4) Novi vlasnik građevine ili dijela građevine dužan je sklopiti zaključiti novi ugovor o 
opskrbi i ugovor o korištenju mreže.  

 
5. UGOVOR O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA OPERATORA SUSTAVA  

 
Članak 16. 

 
(1) Međusobni odnosi između operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog 

sustava uređuju se posebnim ugovorima o međusobnim odnosima.  
(2) Ugovorima iz stavka 1. ovoga članka uređuju se međusobni odnosi operatora sustava 

vezani za:  

 naplatu naknade za korištenje prijenosne i distribucijske mreže, 
 razmjenu mjernih podataka, 


 vođenje pogona mreže, vezano za odnose na sučelju postrojenja i instalacija korisnika 



mreže s mrežom. 
(3) Ugovori iz stavka 1. ovoga članka sadrže:  

 prava i obveze ugovornih strana, 
 sadržaj i način međusobnog obavješćivanja, 

 način informatičkog povezivanja i razmjene podataka, 

 prava i dužnosti ugovornih strana u slučaju neispunjavanja obveza, 

 postupke na obračunskom mjernom mjestu, 
 ekonomske odnose između ugovornih strana i 

 ostale međusobne odnose. 

 
6. PRAVILA I UVJETI KOJIMA SE UREĐUJE ODNOS IZMEĐU 

OPSKRBLJIVAČA I OPERATORA PRIJENOSNOG SUSTAVA ILI 
OPERATORA DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 

 
Članak 17. 

 
(1) Opskrbljivač koji nije pod obvezom javne usluge ispostavlja krajnjim kupcima iz 

kategorije kućanstvo jedinstveni račun za električnu energiju i korištenje mreže.  
(2) Operator sustava i opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka sklapaju ugovor o međusobnim 

odnosima kojim uređuju međusobne odnose vezano za naplaćivanje naknade za korištenje 
prijenosne i distribucijske mreže.  

(3) Ugovor o međusobnim odnosima iz stavka 2. ovoga članka treba najmanje sadržavati 
sljedeće elemente:  

 ugovorne strane, 
 prava i obveze ugovornih strana u slučaju neispunjavanja odredbi ugovora, 


 instrumente osiguranja plaćanja za pokriće naknade za korištenje mreže svih kupaca 

za prethodna tri mjeseca što odgovara tromjesečnom prosjeku iznosa naknade, 
 promjenu iznosa instrumenata osiguranja plaćanja, u slučaju odstupanja većih od 20%, 

 trajanje i raskid ugovora, 

 način rješavanja sporova. 
(4) Operator sustava će opskrbljivaču iz stavka 1. ovoga članka do 15. dana u svakom 

kalendarskom mjesecu za prethodni mjesec dostaviti račun za korištenje prijenosne i 
distribucijske mreže i trošak nestandardnih usluga krajnjih kupaca opskrbljivača, zajedno 
s obračunom naknade za korištenje prijenosne i distribucijske mreže po obračunskim 
mjernim mjestima krajnjih kupaca iz stavka 1. ovoga članka u skladu s metodologijom za 
određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije i metodologijom za 
određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije i cjenikom 
nestandardnih usluga.  

(5) Operator sustava opskrbljivaču iz stavka 1. ovoga članka zajedno s podacima iz stavka 3. 
ovoga članka ispostavlja račun u kojem navodi ukupni iznos sredstava koje je s naslova 
naknade za korištenje prijenosne i distribucijske mreže opskrbljivač dužan platiti 
operatoru sustava.  

(6) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka naplaćuje od krajnjeg kupca naknade za korištenje 
prijenosne i distribucijske mreže i trošak nestandardnih usluga u skladu s odredbama 
ugovora iz stavka 1. ovoga članka.  

(7) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka ne može zaračunati dodatne troškove izdavanja 
jedinstvenog računa i dodatne troškove naplate naknade za korištenje prijenosne i 
distribucijske mreže i nestandardnih usluga krajnjem kupcu i/ili operatoru sustava.  

(8) Jedinstveni račun iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati odvojeni prikaz troškova 
električne energije i troškova korištenja prijenosne i distribucijske mreže.  

(9) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka dužan je uplatiti odgovarajući iznos sredstava 
operatoru sustava u roku od 15 20 dana od dana izdavanja računa iz stavka 4. i 5.7. ovoga 
članka.  

Potrebno je uskladiti ovaj članak s odredbom članka 68. stavka 3. koji dopušta mogućnost 
izdavanja odvojenih računa kupcima s polugodišnjim obračunskim razdobljem.  
 



7. OBVEZE I ODGOVORNOSTI ENERGETSKIH SUBJEKATA I KORISNIKA  

MREŽE 
 

7.1  KVALITETA OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 
 

Članak 18. 

 
(1) Operator sustava dužan je trajno održavati i poboljšavati razinu kvalitete opskrbe 

električnom energijom na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u skladu s 
Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom, mrežnim pravilima te ostalim 
zakonima i propisima koji uređuju područje električne energije. 

(2) Korisnik mreže koji zahtjeva razinu kvalitete višu od one određene Uvjetima kvalitete 
opskrbe električnom energijom dužan je podmiriti stvarne troškove povišenja razine 
kvalitete opskrbe električnom energijom.  

(3) Odredbe o obvezama i odgovornostima operatora sustava vezane za kvalitetu opskrbe 
električnom energijom ne primjenjuju se u slučaju nastanka više sile ili iznimnog događaja ili 
planiranih radova.  

 
7.2 KVALITETA NAPONA  

 
Članak 19. 

 
(1) Operator sustava dužan je korisniku mreže na pisani zahtjev dostaviti izvješće o kvaliteti 

napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u skladu s Uvjetima 
kvalitete opskrbe električnom energijom. 

(2) U slučaju podnošenja iz prethodnog stavka, korisnik mreže je,  ukoliko se dokaže da su 
pokazatelji  kvalitete napona u granicama propisanih, dužan platiti troškove provjere 
kvalitete napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u skladu sa 
pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava.  

 
7.3  POUZDANOST NAPAJANJA 

 
Članak 20. 

 
(1) Pouzdanost napajanja odnosi se na stalnost isporuke električne energije korisnicima mreže.  
(2) Korisnik mreže dužan je poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao zaštitu vlastitih 

postrojenja i instalacija od posljedica prekida isporuke električne energije.  
(3) Operator sustava dužan je nakon saznanja o prekidu isporuke električne energije u 

najkraćem mogućem roku uspostaviti napajanje.  
(4) Ukoliko operator sustava procjeni da će prekid isporuke električne energije trajati dulje od 

2 dva sata dužan je o procijenjenom trajanju prekida isporuke električne energije 
obavijestiti korisnike mreže putem sredstava javnog priopćavanja i svojih internetskih 
stranica ili nekog drugog medija.  
Usklađenje sa Zakonom o medijima i Zakonom o elektroničkim komunikacijama 

 
Članak 21. 

 
(1) Operator sustava može privremeno prekinuti isporuku električne energije dulje od 3 tri 

minute radi planiranih radova u mreži pri čemu je dužan obavijestiti 48 sati unaprijed:  
 korisnike mreže na vrlo visokom naponu, visokom naponu i srednjem naponu te 

korisnike mreže na niskom naponu s priključnom snagom većom od 20 kW izravnim 
načinima komunikacije (telefon i/ili telefaks i/ili elektronička pošta) – kategorija 
kupaca poduzetništvo, 


 korisnike mreže na niskom naponu s priključnom snagom manjom od 20 kW putem 

sredstava javnog priopćavanja i internetskih stranica operatora distribucijskog sustava 
ili nekog drugog medija, 


 opskrbljivače i otkupljivače na isti način i u istom roku kao i s njima povezane 

korisnike mreže. 



(2) Prekidi isporuke električne energije smatraju se planiranim prekidima isporuke električne 
energije ukoliko su najavljeni u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, u suprotnom smatraju 
se neplaniranim prekidima isporuke električne energije.  

Usklađenje sa Zakonom o medijima i Zakonom o elektroničkim komunikacijama 
 

7.4 STANDARDNE I NESTANDARDNE USLUGE  
 

Članak 22. 

 
(1) Standardne usluge su usluge operatora sustava i opskrbljivača čiji se troškovi pružanja 

podmiruju iz propisanih naknada za korištenje mreže, naknade za priključenje i za 
povećanje priključne snage te cijene električne energije.  

(2) Nestandardne usluge su usluge operatora sustava i opskrbljivača čiji se troškovi pružanja 
ne podmiruju iz propisanih naknada za korištenje mreže, naknade za priključenje i za 
povećanje priključne snage te cijene električne energije.  

(3) Usluge iz stavka 2. ovoga članka obračunavaju se u skladu s pravilima i cjeniku 
nestandardnih usluga operatora sustava te u skladu s uvjetima opskrbljivača.  

 
7.5 PRIKLJUČAK I OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO  

 
Članak 23. 

 
(1) Obračunsko mjerno mjesto se nalazi na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije.  
(2) Iznimno, zbog tehničkih i ostalih razloga, obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca može 

se nalaziti i na drugom mjestu u mreži ili postrojenjima i instalacijama krajnjeg kupca, u 
skladu s mrežnim pravilima i ugovorom o korištenju mreže.  

(3) Svako obračunsko mjerno mjesto opremljeno je mjernom opremom koju čine mjerila i 
ostala mjerna oprema određena elektroenergetskom suglasnošću. 

       Mjerila iz ovog stavka su: 

– brojila električne energije; 

– naponski i strujni mjerni transformatori i 

– uklopni satovi. 

       Ostalu mjernu opremu iz ovog stavka čine: 

- mjerni i spojni vodovi i priključnice, 

- osigurački uređaji, 

- ograničavala strujnog opterećenja, 

- uređaji za upravljanje tarifama, 

- komunikacijski uređaji, 

- uređaji prenaponske zaštite mjernih i komunikacijskih uređaja, 

- ostalo. 

Operator sustava za svako obračunsko mjerno mjesto određuje tehničke značajke 

mjerila i ostale mjerne opreme, mjesto i način ugradnje, a sve sukladno Zakonu o 

mjeriteljstvu, pravilnicima o mjeriteljskim zahtjevima za pojedine vrste mjerne 

opreme i mrežnim pravilima operatora sustava. 
 

Članak 24. 
 
(1) Mjesto preuzimanja ili mjesto predaje električne energije nalazi se na mjestu razgraničenja 

vlasništva između operatora sustava i korisnika mreže ili između dva operatora sustava.  
(2) Iznimno, zbog tehničkih i ostalih razloga, mjesto preuzimanja ili mjesto predaje električne 

energije može se nalaziti i na drugom mjestu u mreži ili postrojenjima i instalacijama 
korisnika mreže, u skladu s ugovorom o korištenju mreže ili ugovorom o međusobnim 
odnosima između dva operatora sustava.  

 
Članak 25. 

 
Korisnik mreže dužan je omogućiti operatoru sustava pristup priključku, obračunskom 
mjernom mjestu i mjernoj opremi. 



 
Članak 26. 

 
(1) Operator sustava dužan je održavati priključak koji je u njegovom vlasništvu.  

(2) Operator sustava dužan je prema potrebi zamijeniti priključak iz stavka 1. ovog članka o 

svom trošku.  
(3) Zamjena priključka može se napraviti i na zahtjev korisnika mreže ili treće strane pri 

čemu troškove snosi podnositelj zahtjeva.  
(4) Ukoliko se priključak gradilišta ne izvodi kao dio priključka građevine ili dijela 

građevine, vlasnik priključka gradilišta dužan je podnijeti zahtjev za uklanjanje priključka 
najkasnije u roku od 7 sedam radnih dana nakon prestanka korištenja priključka gradilišta, 
a operator sustava dužan je o trošku podnositelja zahtjeva ukloniti priključak gradilišta.  

Dio OU vezano za priključke i dalje ostaje na snazi. Članak 18.  
Što znači „zamjena priključka“? 

Članak 27. 
 
(1) Izgradnja priključka, premještanje priključka ili promjena na priključku u nadležnosti je 

operatora sustava.  
(2) Podnositelj zahtjeva za premještanjem priključka ili promjenom na priključku snosi 

stvarni trošak premještanja priključka ili promjene na priključku.  
(3) Za određivanje stvarnih troškova iz stavka 2. ovog članka koriste se jedinične cijene roba, 

radova i usluga utvrđenih na temelju javnih nadmetanja i standardnih normativa radova, a 
koje je operator sustava dužan učiniti javno dostupnim.  

(4) Ukoliko je premještanje priključka ili promjena na priključku potrebna zbog radova na 
rekonstrukciji mreže ili usklađenja priključka prema odredbama ovih Općih uvjeta 
troškove snosi operator sustava.  

(5) Kada su promjene na priključku takve da se mijenjaju značajke korištenja mreže, operator 
sustava odlučuje o raskidanju postojećeg i sklapanju novog ugovora o korištenju mreže ili 
o sklapanju dodatka ugovoru o korištenju mreže ili promjeni podataka u prilozima 
ugovora o korištenju mreže, u skladu s mrežnim pravilima, uredbom o postupku izdavanja 
energetskih suglasnosti kojima se utvrđuju pojedinačni uvjeti priključenja na energetsku 
mrežu i ovim Općim uvjetima.  

(6) Operator sustava može o svom trošku izmjestiti obračunsko mjerno mjesto na njemu 
dostupno mjesto.  
Što je „premještanje priključka“ i „promjena na priključku“?  

 
7.6 KORIŠTENJE PRIKLJUČNE SNAGE  

 
Članak 28. 

 
Priključna snaga može se koristiti samo na lokaciji definiranoj u pripadajućoj 
elektroenergetskoj suglasnosti i neprenosiva je na drugu lokaciju. 
 

Članak 29. 

 
(1) Operator sustava nadzire korištenje priključne snage iz elektroenergetske suglasnosti, a u 

slučaju prekoračenja iznosa priključne snage poduzima propisane mjere u skladu s ovim 
Općim uvjetima i mrežnim pravilima.  

(2) Korisnicima mreže Krajnjim kupcima s priključnom snagom do uključivo 20 kW priključna 
snaga se ograničava ograničavalom strujnog opterećenja ili brojilom s funkcijom ograničenja 
snage.  

(3) Ako je korisnik mreže u obračunskom razdoblju koristio snagu veću od priključne snage, 
operator sustava dužan ga je u pisanom obliku obavijestiti o obvezi korištenja snage 
najviše do iznosa priključne snage ili o obvezi podnošenja zahtjeva za povećanje 
priključne snage, odnosno ishođenja izdavanja nove elektroenergetske suglasnosti.  

(4) Ako korisnik mreže iz stavka 3. ovoga članka nakon pisane obavijesti koristi snagu iznad 
iznosa priključne snage, a nije u roku od 90 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 3. 
ovog članka, ishodio novu elektroenergetsku suglasnost, podnio zahtjev za izdavanje nove 



elektroenergetske suglasnosti, 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.  

 
 

7.7 POSTROJENJA I INSTALACIJE KORISNIKA MREŽE  
 

Članak 30. 

 
(1) Operator distribucijskog sustava dužan je najkasnije 2 godine dana prije početka primjene 

nazivnog napona 20 kV pisanim putem obavijestiti korisnika mreže.  
(2) Troškove usklađenja postrojenja i instalacija korisnika mreže s promjenom iz stavka 1. 

ovoga članka snosi korisnik mreže u slučaju da su postrojenja i instalacije ili njihov dio 
stariji od 30 godina, a u suprotnom troškove snosi operator distribucijskog sustava pod 
uvjetom da korisnik mreže ima svoje 10 kV postrojenje, a da ugradnja 20 kV opreme nije 
uvjetovana elektroenergetskom suglasnošću. 

(3) U slučaju da nije moguće utvrditi starost postrojenja i instalacija korisnika mreže iz stavka 
2. ovoga članka, starost postrojenja i instalacija korisnika mreže određuje se na temelju 
datuma priključenja postrojenja i instalacija korisnika mreže na distribucijsku mrežu.  

(4) Korisnik mreže priključen na 10 kV distribucijsku mrežu dužan je tijekom korištenja 
mreže kod svake zamjene postojeće opreme ugraditi opremu nazivnog napona 20 kV.  
 

 
7.8 POSREDNO KORIŠTENJE MREŽE  

 
Članak 31. 

 
(1) Korisnik mreže nema pravo omogućiti drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi priključenje 

građevine ili dijela građevine preko svog obračunskog mjernog mjesta.  
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, korisnik mreže može omogućiti priključenje 

niskonaponskih električnih uređaja druge pravne ili fizičke osobe (antenski sustavi, video 
kamere, 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 uz prethodnu suglasnost Agencije.  

(3) 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 novoizgrađenog priključka i instalacije građevine iz stavka 2. ovoga 
članka, priključene na postrojenje i instalacije korisnika mreže.  

 
Članak 32. 

 
(1) Pravna ili fizička osoba koja je uslijed statusnih ili organizacijskih promjena priključena 

preko obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže dužna je urediti korištenje mreže s 
operatorom sustava.  

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da uređenje korištenja mreže nije moguće na 
racionalan tehnički ili ekonomski način, pravna ili fizička osoba može ostati priključena 
preko obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže iz stavka 1. ovoga članka uz 
suglasnost korisnika mreže i prethodnu suglasnost Agencije.  

(3) 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 novoizgrađenog priključka i instalacije građevine iz stavka 2. ovoga 
članka.  

 
7.9 ZATVORENI DISTRIBUCIJSKI SUSTAV  

 
Članak 33. 

 
(1) Sustav koji distribuira električnu energiju unutar zemljopisno zatvorene industrijske i/ili 

komercijalne lokacije ili lokacije zajedničkih usluga može steći status zatvorenog 



distribucijskog sustava ako:  

 je obračunsko mjerno mjesto vlasnika sustava priključeno na prijenosnu mrežu, 


 ne distribuira električnu energiju kućanstvima, uz izuzetak kućanstava koja se nalaze 
na području koje obuhvaća sustav, 


 su zbog posebnih tehničkih ili sigurnosnih razloga, poslovanje ili proizvodni procesi 

korisnika takve mreže integrirani, 


- taj sustav distribuira električnu energiju primarno vlasniku ili operatoru zatvorenog 
distribucijskog sustava i/ili njegovim povezanim subjektima, pri čemu je taj uvjet 
ispunjen ako barem 80% potrošnje električne energije otpada na vlasnika ili operatora 
zatvorenog distribucijskog sustava i/ili njegove povezane subjekte.  

(2) Agencija može odobriti status zatvorenog distribucijskog sustava na zahtjev vlasnika 
sustava ukoliko su zadovoljeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka.  

 
(3) Vlasnik sustava iz stavka 1. ovoga članka dužan je odlukom odrediti operatora zatvorenog 

distribucijskog sustava.  
(4) Vlasnik sustava iz stavka 1. ovoga članka Agenciji dostavlja dokaze o ispunjavanju uvjeta 

iz stavka 1. i 3. ovoga članka te dokaze o granicama zatvorenog distribucijskog sustava 
koje su jasno odijeljene od ostalog područja.  

(5) Pri odobravanju statusa iz stavka 2. ovoga članka Agencija može zatražiti mišljenje 
operatora sustava.  

(6) Distribucija električne energije u zatvorenom distribucijskom sustavu iz stavka 2. ovoga 
članka ne obavlja se kao javna usluga.  

(7) Korisnici zatvorenog distribucijskog sustava plaćaju operatoru zatvorenog distribucijskog 
sustava iz stavka 3. ovoga članka naknadu za korištenje mreže u skladu s odredbama 
ugovora o međusobnim odnosima, a najviše do iznosa tarifnih stavki za energetske 
djelatnosti prijenosa i distribucije električne energije koje se obavljaju kao javne usluge.  

(8) Agencija može izuzeti operatora zatvorenog distribucijskog sustava iz stavka 3. ovoga 
članka od obveze nabave električne energije za pokriće gubitaka, u skladu s razvidnim, 
nepristranim i tržišno utemeljenim postupcima, kao i nabave rezervnog kapaciteta u svom 
sustavu.  

(9) Unutar zatvorenog distribucijskog sustava iz stavka 2. ovoga članka nije dopušteno 
priključenje postrojenja za proizvodnju električne energije sa statusom povlaštenog 
proizvođača električne energije.  

(10) Agencija će ukinuti status zatvorenog distribucijskog sustava iz stavka 2. ovoga članka 
na zahtjev vlasnik zatvorenog distribucijskog sustava ili po službenoj dužnosti, ako više 
nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka.  

(11) Vlasnik zatvorenog distribucijskog sustava dužan je o svakoj promjeni koja se odnosi na 
ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. i 3. ovoga članka bez odgađanja obavijestiti Agenciju.  

 
7.10 NAKNADA ŠTETE  

 
Članak 34. 

 
(1) Korisnik mreže ima pravo na naknadu štete od operatora sustava, odnosno krajnji kupac 

ima pravo na naknadu štete od opskrbljivača zbog privremene obustave isporuke 
električne energije bez opravdanog razloga.  

(2) Korisnici mreže i opskrbljivači nemaju pravo na naknadu štete zbog privremene obustave 
isporuke električne energije ukoliko je ona nastupila zbog planiranih radova, nastanka 
više sile ili iznimnog događaja. 

(3) U slučaju oštećenja postrojenja i instalacija korisnika mreže uzrokovanih namjerom ili 
grubom nepažnjom operatora sustava, operator sustava dužan je nadoknaditi štetu 
korisniku mreže.  

(4) Korisnik mreže ima pravo na naknadu štete od operatora sustava i u slučaju kada pretrpi 
štetu na svojim postrojenjima i instalacijama uzrokovanu nedopuštenim utjecajima drugih 
korisnika mreže i/ili treće osobe.  

(5) Korisnik mreže je o šteti iz stavka 1. i , 2. i 3. ovoga članka dužan bez odgađanja 
obavijestiti operatora sustava i podnijeti pisani zahtjev za naknadu štete.  

(6) Pisani zahtjev iz stavka 4. ovoga članka mora sadržavati opis nastale štete te vjerodostojne 



dokaze o šteti.  
(6) U slučaju da je operator sustava nadoknadio štetu korisniku mreže iz stavka 3. ovoga 

članka, operator sustava ima pravo na naknadu štete od drugih korisnika mreže i/ili treće 
osobe koja je uzrokovala štetu.  

(7) Korisnici mreže i opskrbljivači nemaju pravo na naknadu štete ukoliko je ona nastupila 
zbog planiranih radova, nastanka više sile ili iznimnog događaja.  

 
Obrazloženje: slučaj iz st.4. reguliran je st.2. ovog članka 
 

Članak 34a. 
 
Opskrbljivač nema pravo na naknadu štete od operatora sustava u slučaju kada na zahtjev 

opskrbljivača operator sustava nije bez svoje krivnje u mogućnosti obustaviti krajnjem kupcu 

isporuku električne energije.  
  
 

8. OČITANJE BROJILA, OBRAČUN I NAPLATA ELEKTRIČNE ENERGIJE  
 

8.1 KATEGORIJE POTROŠNJE I TARIFNI MODELI ZA KORIŠTENJE MREŽE  
 

Članak 35.  

 
(1) Naknada za korištenje prijenosne mreže i naknada za korištenje distribucijske mreže 

određuju određuje se u skladu s metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za 
prijenos električne energije i metodologijom za određivanje iznosa tarifnih stavki za 
distribuciju električne energije.  

(2) Naknadu za korištenje prijenosne mreže plaćaju krajnji kupci razvrstani u kategorije: 

1. kućanstvo  

  na mreži niskog napona  i 

2.  poduzetništvo: 

 na mreži visokog i vrlo visokog napona, 
 na mreži srednjeg napona i 

 na mreži niskog napona. 
(3) Naknadu za korištenje distribucijske mreže plaćaju svi kupci navedeni u stavku 2. ovoga 

članka osim onih koji su priključeni na vrlo visoki i visoki napon.  
(4) U tarifnu kategoriju poduzetništvo pripadaju krajnji kupci koji nisu kućanstva, odnosno 

pravna ili fizička osoba koja kupuje električnu energiju koja nije namijenjena za korištenje 
u vlastitom kućanstvu.  

(5) U tarifnu kategoriju kućanstvo pripadaju krajnji kupci koji kupuju električnu energiju za 
vlastitu potrošnju u kućanstvu, u građevinama ili dijelovima građevina namijenjenih za 
potrebe stanovanja, neovisno da li je 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.  

(6) Javna rasvjeta obuhvaća potrošnju električne energije za osvjetljavanje ulica, trgova, cesta, 
spomenika, povijesnih i drugih javnih građevina, uključujući i cestovnu signalizaciju, 
sukladno propisima kojima se regulira komunalno gospodarstvo.  

(7) U slučaju jednog obračunskog mjernog mjesta za potrebe krajnjeg kupca iz kategorije 
kućanstvo i kategorije poduzetništvo u jednoj građevini ili dijelu građevine stambenoj 
jedinici, krajnji kupac se razvrstava u kategoriju poduzetništvo kućanstvo.  

(8) Obračunsko mjerno mjesto novoizgrađene stambene jedinice u zgradi razvrstava se u 

tarifnu kategoriju kućanstvo. 

 

Članak 36. 

 
(1) Krajnji kupci na mreži visokog i vrlo visokog napona imaju mjesto preuzimanja električne 

energije na visokom i vrlo visokom naponu.  
(2) Krajnji kupci na mreži srednjeg napona imaju mjesto preuzimanja električne energije na 

srednjem naponu.  
(3) Krajnji kupci na mreži niskog napona imaju mjesto preuzimanja električne energije na 



niskom naponu.  
 

Članak 37. 

 
Za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo na mreži visokog i vrlo visokog napona utvrđuje 
se tarifni modeli Bijeli koji sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente: 

 radna energija na višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh), 
 radna energija na nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh), 

 obračunska vršna radna snaga (kn/kW), 

 prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i 

 naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj). 

 

Članak 38. 

 
Za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo na mreži srednjeg napona utvrđuje se tarifni 
modeli Bijeli koji sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente: 

 radna energija na višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh), 
 radna energija na nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh), 

 obračunska vršna radna snaga (kn/kW), 
 prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i 

 naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.). 

 
Članak 39. 

 
(1) Za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo na mreži niskog napona utvrđuju se tarifni 

modeli Plavi, Bijeli, Crveni i Žuti.  
(2) Tarifni model Plavi sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:  

 radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi (kn/kWh), 

 prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i 

 naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.). 

(3) Tarifni model Bijeli sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:  

 radna energija na višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh), 
 radna energija na nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh), 

 prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i 

 naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.). 

 

(4) Tarifni model Crveni sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:  

 radna energija na višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh), 
 radna energija na nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh), 

 obračunska vršna radna snaga (kn/kW), 
 prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i 

 naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.). 

(5) Tarifni model Žuti (javna rasvjeta) sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:  

 radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi (kn/kWh) i 

 naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.). 

 
Članak 40. 

 
(1) Za kupce iz kategorije kućanstvo utvrđuju se tarifni modeli Plavi, Bijeli, Crveni i Crni.  

(2) Tarifni model Plavi sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:  

 radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi (kn/kWh) i 

 naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.). 

(3) Tarifni model Bijeli sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:  



 radna energija na višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh), 
 radna energija na nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh) i 

 naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.). 
(4) Tarifni model Crveni odnosi se na krajnje kupce iz kategorije kućanstvo s priključnom 

snagom većom od 20 kW i sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:  

 radna energija na višoj dnevnoj tarifi (kn/kWh), 
 radna energija na nižoj dnevnoj tarifi (kn/kWh), 

 obračunska vršna radna snaga (kn/kW), 

 prekomjerna jalova energija (kn/kvarh) i 

 naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.). 
(5) Tarifni model Crni (upravljana potrošnja) sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:  

 radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi (kn/kWh) i 

 naknada za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj.). 

 
Članak 41. 

 
(1) Naknada za obračunsko mjerno mjesto obuhvaća troškove vezane za obračunsko mjerno 

mjesto i obračunske mjerne podatke.  
(2) Naknadu za obračunsko mjerno mjesto plaćaju svi korisnici mreže.  
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Članak 42. 

 
(1) Obračunska vršna radna snaga je najveća prosječna radna snaga izmjerena tijekom svakog 

obračunskog mjernog intervala unutar mjesečnog obračunskog razdoblja u doba više dnevne 
tarife.  

(2) Za sve krajnje kupce, osim krajnjih kupaca iz modela Žuti, s priključnom snagom većom od 20 
kW, obvezna je primjena tarifnog modela koji uključuje tarifni element obračunske vršne radne 
snage, dok je za krajnje kupce s priključnom snagom do uključivo 20 kW primjena tarifnog 
modela koji uključuje tarifni element obračunske vršne radne snage moguća na zahtjev krajnjeg 
kupca.  

(3) Prilikom zaključenja ili raskida ugovora o korištenju mreže te u slučaju obračuna za razdoblje 
različito od mjesečnog obračunskog razdoblja, tarifna stavka za obračunsku vršnu radnu snagu i 
naknada za obračunsko mjerno mjesto obračunavaju se razmjerno broju dana korištenja mreže.  

 
Članak 43. 

 
(1) Tarifna stavka za radnu energiju ovisi o kategoriji krajnjeg kupca i tarifnom modelu.  
(2) Kod krajnjeg kupca iz tarifnog modela Bijeli i Crveni tarifne stavke za radnu energiju ovise o 

vremenu potrošnje tijekom dana na sljedeći način:  
 po višoj dnevnoj tarifi (VT) obračunava se električna energija isporučena u vremenu od 7 do 

21 sat u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 8 do 22 sata u 
razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena, 


 po nižoj dnevnoj tarifi (NT) obračunava se električna energija isporučena u vremenu od 21 

do 7 sati idućeg dana u razdoblju kada se koristi zimsko računanje vremena, a u vremenu od 
22 do 8 sati idućeg dana u razdoblju kada se koristi ljetno računanje vremena. 

(3) Krajnjim kupcima iz tarifnog modela Plavi, Žuti i Crni električna energija se obračunava po 
jedinstvenoj dnevnoj tarifi (JT) koja nije ovisna o vremenu potrošnje tijekom dana.  

(4) Iznimno od odredbi stavka 2. 5. ovoga članka kod tarifnog modela Crni, primjena upravljane 
potrošnje jamči se osam sati tijekom dana.  

 
Članak 44. 

 
Krajnjem kupcu se za mjesečno obračunsko razdoblje prekomjerna jalova energija određuje prema 
sljedećoj formuli: 
 

Q  Qind   Q kap   W  0 ,33 
 

gdje su: 
 

izmjerena induktivna jalova energija (kvar) 
izmjerena kapacitivna jalova energija (kvar)  

W izmjerena radna energija (kW). 

 

 

 

 

Članak 45. 

 
(1) Vrijednosti obračunske vršne radne snage (kW), planirane vršne radne snage 

(kW), izmjerene vršne radne snage (kW), preuzete radne energije (kWh) i prekomjerne jalove 
energije (kvarh), zaokružuju se na cijele brojeve.  

(2) Krajnji kupci mogu jedanput godišnje promijeniti tarifni model (po isteku 12 mjeseci od zadnje 
promjene tarifnog modela).  

(3) Promjena tarifnog modela provodi se bez naknade osim kada na obračunskom mjernom mjestu 
nisu osigurani tehnički uvjeti potrebni za mjerenje potrošnje električne energije u skladu s 
odabranim tarifnim modelom pri čemu krajnji kupac snosi stvarne troškove stvaranja tehničkih 

 

Qkap 

 Qind 
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uvjeta.  
(4) Krajnji kupac koji uslijed promjene tarifnog modela smanjuje zakupljenu snagu, zadržava pravo 

na ukupno priključenu snagu.  
 

Članak 46. 
(1) Krajnji kupci iz kategorije poduzetništvo na mreži visokog i vrlo visokog napona te na mreži 

srednjeg napona operatoru sustava godišnjim dodatkom Ugovoru o korištenju mreže prijavljuju 
za razdoblje od jedne kalendarske godine vrijednosti planiranih vršnih radnih snaga po 
obračunskim razdobljima i obračunskim mjernim mjestima, a najviše do vrijednosti priključne 
snage iz elektroenergetske suglasnosti.  

(2) Krajnji kupci iz stavka 1. ovoga članka mogu pisanim zahtjevom, kojeg operator sustava treba 
zaprimiti najmanje 24 sata prije početka obračunskog razdoblja na kojeg se zahtjev odnosi, prijaviti 
novu vrijednost planirane vršne radne snage za iduće obračunsko razdoblje.  

(3) Krajnji kupci iz stavka 1. ovoga članka mogu pisanim zahtjevom, kojeg operator sustava treba 
zaprimiti najmanje 24 sata prije promjene vrijednosti planirane vršne radne snage, prijaviti novu 
vrijednost planirane vršne radne snage u tekućem obračunskom razdoblju.  

(4) Ako krajnji kupci ne podnesu zahtjev za sljedeću kalendarsku godinu u roku iz stavka 1. ovoga 
članka primjenjivat će se vrijednosti planirane vršne radne snage za odgovarajuća obračunska 
razdoblja iz zahtjeva podnesenog za prethodnu kalendarsku godinu.  

(5) Vrijednost obračunske vršne radne snage za krajnje kupce iz stavka 1. ovoga članka u 
obračunskom razdoblju određuje se na sljedeći način:  
 ako je vrijednost izmjerene vršne radne snage između 70% i 130% vrijednosti planirane 

vršne radne snage, vrijednost obračunske vršne radne snage jednaka je vrijednosti izmjerene 
vršne radne snage, 


 ako je vrijednost izmjerene vršne radne snage veća od 130% vrijednosti planirane vršne 

radne snage, vrijednost obračunske vršne radne snage uvećava se za 150% vrijednosti 
razlike između vrijednosti izmjerene vršne radne snage i vrijednosti 130% planirane vršne 
radne snage i 


 ako je vrijednost izmjerene vršne radne snage manja od 70% vrijednosti planirane vršne 

radne snage, vrijednost obračunske vršne radne snage jednaka je 70% vrijednosti planirane 
vršne radne snage. 

(6) Ako tijekom obračunskog razdoblja krajnji kupci iz stavka 1. ovoga članka nisu u mogućnosti 

koristiti planiranu vršnu radnu snagu zbog nastanka više sile ili iznimnog događaja, obračunska 

vršna radna snaga iz stavka 5. ovoga članka korigira se razmjerno broju dana korištenja mreže.  

 

8.2  STANDARDNI NAČINI OČITANJA BROJILA 
 

Članak 47. 

 
(1) Očitanje brojila dijeli se prema postupku očitanja na redovno, izvanredno i samoočitanje te 

prema načinu očitanja na izravno i daljinsko.  
(2) Obračunsko razdoblje može biti mjesečno i polugodišnje.  
 

Članak 48. 
 
(1) Ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava izravno očitava brojila od 8 do 20 sati pri   

čemu je dužna imati vidljivo istaknutu iskaznicu s podacima koji omogućuju identifikaciju te je na 
zahtjev korisniku mreže dužna dati dodatne informacije o načinu provjere identiteta.  

(2) Operator sustava dužan je korisnicima mreže omogućiti besplatnu dostavu očitanja putem 
telefona ili internetske aplikacije.  

Članak 49. 
 
(1) Redovno očitanje brojila provodi se ovisno o obračunskom razdoblju.  
(2) Izvanredno očitanje brojila provodi se na zahtjev korisnika mjernih podataka i operatora 

sustava.  
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(3) Mjesečno obračunsko razdoblje vezano je na kalendarski mjesec i odnosi se na:  

 krajnjeg kupca priključne snage iznad 20 kW, 
 krajnjeg kupca iz kategorije poduzetništvo, 

 krajnjeg kupca s obvezom samoočitanja brojila, 

 proizvođača, 
 krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom i 

 krajnjeg kupca s daljinskim očitanjem. 
(4) Polugodišnje obračunsko razdoblje odnosi se na krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo 

priključne snage do uključivo 20 kW, uključivo i krajnjeg kupca iz članka 51. stavka 1. ovih 
Općih uvjeta.  

 
Članak 50. 

 
(1) Korisnik mreže dužan je omogućiti ovlaštenoj osobi operatora sustava izravno očitanje brojila.  
(2) Ukoliko ovlaštena osoba operatora sustava nije mogla očitati brojilo zbog nemogućnosti 

pristupa obračunskom mjernom mjestu, korisnik mreže dužan je, sukladno obavijesti ovlaštene 
osobe operatora sustava, bez odgađanja dostaviti operatoru sustava očitanje brojila osobno ili 
korištenjem besplatnog potrošačkog telefona operatora sustava ili putem internetske aplikacije 
operatora sustava.  

(3) Korisnik mreže dužan je omogućiti operatoru sustava ugradnju opreme za provedbu daljinskog 
očitanja brojila.  

(4) Ukoliko operatoru sustava nije bilo omogućeno očitanje brojila ili korisnik nije dostavio stanje 

brojila iz stavka 2. ovoga članka, operator sustava može ponovo pokušati očitati brojilo izvan 

propisanog roka ili procijeniti stanje brojila.  

Obrazloženje: Predviđeno čl.65.st.1.tč.1.i 2. 

 

Članak 51. 

 
(1) Operator distribucijskog sustava dužan je krajnjem kupcu iz kategorije kućanstvo na njegov 

zahtjev omogućiti redovito mjesečno dostavljanje očitanja brojila temeljem pisanog zahtjeva 
krajnjeg kupca na propisanom obrascu operatora sustava.  

(2) Krajnji kupac iz stavka 1. ovoga članka postaje krajnji kupac s obvezom samoočitanja brojila.  
(3) Krajnji kupac iz stavka 1. ovoga članka obvezan je redovito mjesečno dostavljati očitanje 

brojila operatoru distribucijskog sustava u skladu sa zahtjevom iz stavka 1. ovoga članka.  
(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti jednom u kalendarskoj godini.  
(5) Krajnji kupac iz stavka 2. ovoga članka ima mjesečno obračunsko razdoblje na temelju 

obračuna čija izrada se dodatno ne naplaćuje kao nestandardna usluga.  
(6) U mjesecu u kojem krajnji kupac iz stavka 2. ovoga članka ne dostavi operatoru distribucijskog 

sustava mjesečno očitanje brojila, obračun se temelji na potrošnji koju procjenjuje operator 
distribucijskog sustava na temelju članka  65. stavak 3. ovih Općih uvjeta.  

(7) Krajnjem kupcu iz stavka 2. ovoga članka koji ne dostavi tri uzastopna mjesečna očitanja brojila, 
operator distribucijskog sustava uz prethodnu pisanu obavijest ukida pravo i obvezu samoočitanja 
brojila do isteka polugodišnjeg obračunskog razdoblja krajnjeg kupca.  

(8) Krajnji kupac iz stavka 2. ovoga članka kojemu je prema stavku 7. ovoga članka ukinuto pravo i 
obveza samoočitanja brojila, u slučaju da želi ponovo koristiti mogućnost samoočitanja brojila, 
dužan je podnijeti zahtjev.  

(9) Krajnji kupac iz stavka 2. ovoga članka gubi mogućnost samoočitanja brojila u sljedeće 3 tri 
kalendarske godine ukoliko se polugodišnja potrošnja određena na temelju članka  63. ovih 
Općih uvjeta razlikuje za više od 50% od zbroja šest odgovarajućih očitanja iz stavka 3. ovoga 
članka.  

 
8.3  ODRŽAVANJE MJERNIH UREĐAJA, PRIKUPLJANJE I OBRAĐIVANJE 

MJERNIH PODATAKA S OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA KORISNIKA 

MREŽE 
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Članak 52. 
 
(1) Operator sustava je zadužen za očitavanje, prikupljanje i obrađivanje mjernih podataka.  
(2) Isporučena i/ili preuzeta električna energija mjeri se brojilima na obračunskom mjernom mjestu 

korisnika mreže.  
(3) Svako obračunsko mjerno mjesto opremljeno je mjernom opremom, koju čine brojila i ostala 

mjerna oprema, određena elektroenergetskom suglasnošću.  
(4) Mjerna oprema na obračunskom mjernom mjestu korisnika mreže u vlasništvu je operatora 

sustava.  
(5) Operator sustava dužan je održavati mjernu opremu te osigurati umjeravanje i ovjeravanje 

brojila o svom trošku.  
 

Članak 53. 

 
(1) Prilikom Nakon prvog priključenja na mrežu, operator sustava predaje dostavlja korisniku 

mreže potvrdu o datumu početka korištenja mreže, s početnim stanjem brojila.  
(2) U slučaju zamjene brojila, odnosno stavljanja obračunskog mjernog mjesta u funkciju, operator 

sustava dostavlja korisniku mreže potvrdu o datumu zamjene brojila s početnim stanjem brojila.  
(3) U slučaju zamjene mjerne opreme i/ili kontrole obračunskog mjernog mjesta ili glavnih 

osigurača, koja zahtjeva zamjenu plombe, operator sustava dužan je korisniku mreže dostaviti 
potvrdu o zamjeni plombe.  

(4) Potvrde iz ovoga članka dostavljaju se i opskrbljivaču korisnika korisniku mreže s dostavom 
računa za obračunsko razdoblje.  

 
Članak 54. 

 
(1) Operator sustava dužan je, na zahtjev korisnika mreže ili na zahtjev opskrbljivača, uz odobrenje 

korisnika mreže, ugraditi brojilo s mogućnošću daljinskog očitanja, odnosno brojilo s većim 
brojem funkcija.  

(2) Trošak nabave i ugradnje brojila snosi podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.  
 

Članak 55. 

 
Uređaji za upravljanje tarifama podešeni su na srednjoeuropsko zimsko vrijeme i ne podešavaju se 
kod prijelaza između zimskog i ljetnog računanja vremena. 
 

Članak 56. 

 
(1) Korisnik mreže dužan je bez odgađanja obavijestiti operatora sustava o uočenom kvaru 

priključka ili obračunskog mjernog mjesta.  
(2) Operator sustava dužan je otkloniti kvar iz stavka 1. ovoga članka u skladu s Uvjetima kvalitete 

opskrbe električne energije.  
(3) U slučaju uočene neispravnosti ili zamjene mjerne opreme koja utječe na obračun, operator 

sustava dužan je obavijestiti korisnike mjernih podataka putem sučelja za razmjenu podataka.  
(4) Troškove otklanjanja neispravnosti iz stavka 1. ovoga članka snosi operator sustava, osim u 

slučaju ako je te neispravnosti prouzročio korisnik mreže.  
 

Članak 57. 
 
(1) Operator sustava mreže je dužan organizirati provjeru točnosti brojila na pisani zahtjev 

korisnika mreže ili opskrbljivača u skladu s Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.  
(2) Provjeru točnosti brojila može provoditi operator sustava ili nadležno državno tijelo.  
(3) U slučaju podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, operator sustava je dužan pisanim 

putem upozoriti korisnika mreže na obvezu plaćanja troškova provjere točnosti brojila u skladu 
s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava, ukoliko se dokaže ispravnost 
brojila.  

(4) U slučaju podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, korisnik mreže dužan je navesti 
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zahtijevani način provjere brojila:  

 provjerom brojila na obračunskom mjernom mjestu ispitnim uređajem, 

 provjerom točnosti brojila od strane operatora mreže u ovlaštenoj ustanovi za umjeravanje 

mjerila i/ili 

 provjerom točnosti brojila od strane nadležnog državnog tijela. 
(5) Ako se provjerom iz stavka 4. ovoga članka utvrdi da brojilo ima odstupanja veća od 

dopuštenih važećim propisima, operator sustava dužan je zamijeniti brojilo.  
(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka troškove provjere i zamjene neispravnog brojila snosi 

operator sustava, u protivnom troškove snosi korisnik mreže iz stavka 1. ovoga članka u skladu 
s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava.  

 
Članak 58. 

 

(1) U slučaju utvrđene pogreške vezane za obračunske mjerne podatke korisnika mreže, operator 
sustava dužan je odrediti mjerne podatke za obračun te izvršiti ponovni obračun za obračunska 
razdoblja na koja se utvrđena pogreška odnosi, ali najduže u zakonskom roku zastare za 
razdoblje od 1 godine dana te o tome obavijestiti korisnike mjernih podataka koji su dužni 
ispostaviti korigirane račune.  

(2) U slučaju neispravnog rada uređaja za upravljanje tarifama vrijednost isporučene električne 
energije za višu i nižu dnevnu tarifu odredit će se iz omjera vrijednosti očitanja više i niže 
dnevne tarife iz odgovarajućeg prethodnog obračunskog razdoblja prethodne godine kada u 
kojem je uređaj za upravljanje tarifama ispravno radio, a ako to nije moguće, tada će se 
vrijednost isporučene električne energije odrediti prema slijedećem obračunskom razdoblju.  

(3) U slučaju pogrešno utvrđene obračunske konstante mjernih transformatora vrijednost 
isporučene električne energije i snage odredit će se prema ispravnoj obračunskoj konstanti 
mjernih transformatora u posljednje 3 godine.  

(4) U slučaju pogrešnog očitanja brojila vrijednost isporučene električne energije i snage odredit će 
se na temelju ponovnog očitanja brojila koje provodi operator sustava.  

(5) U slučaju neispravnog registriranja električne energije vrijednost isporučene električne energije 
i snage odredit će se prema prethodnom odgovarajućem obračunskom razdoblju kada je 
registriranje bilo ispravno.  

(6) U slučajevima iz stavka 2. do 5. ovoga članka kada vrijednosti isporučene električne energije i 
snage nije moguće odrediti na temelju podataka iz obračunskog razdoblja koje prethodi uočenoj 
pogreški, vrijednost mjernih podataka za obračun odredit će se na temelju podataka iz prvog 
obračunskog razdoblja koje slijedi nakon otklanjanja pogreške.  

 
Članak 59. 

 
(1) Operator sustava odgovoran je za provjeru očitanih mjernih podataka, čiju valjanost potvrđuje 

pohranjivanjem u bazu mjernih podataka čime se podaci smatraju konačnim za obračun.  
(2) Baza mjernih podataka iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke na razini obračunskih mjernih 

mjesta.  
(3) Operator sustava odgovoran je za upravljanje očitanim i potvrđenim mjernim podacima iz 

stavka 1. ovoga članka koje podrazumijeva:  

 pohranjivanje potvrđenih mjernih podataka u bazu mjernih podataka, 
 procjenu i zamjenu mjernih podataka, 

 obradu potvrđenih mjernih podataka u formu za obračun, 

 osiguranje dostupnosti obrađenih mjernih podataka korisnicima mjernih podataka. 
(4) Podaci iz baze mjernih podataka moraju biti pohranjeni najmanje 3 tri godine i 7 sedam 

sljedećih godina u formatu za arhiviranje, dok se u slučaju vođenja sudskog spora podaci čuvaju 
do okončanja sudskog spora.  

 
Članak 60. 

 
(1) Korisnik mreže je vlasnik mjernih podataka.  
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(2) Korisnici mjernih podataka dužni su dostaviti operatoru sustava dokaz o pravu na dostavu i/ili 
pristup mjernim podacima.  

(3) Operator sustava dužan je na zahtjev korisnika mreže dostaviti mjerne podatke ili omogućiti 
pristup mjernim podacima navedenom korisniku mjernih podataka, prema cjeniku 
nestandardnih usluga.  

(4) Operator sustava dužan je osigurati tajnost mjernih podataka.  
(5) Tijela s javnim ovlastima kojima je operator sustava stavio na raspolaganje mjerne podatke 

temeljem posebnih propisa dužni su osigurati tajnost mjernih podataka.  
 

8.4 UVJETI MJERENJA, OBRAČUNA I NAPLATE  
 

Članak 61. 

 
(1) Operator sustava ovisno o tarifnoj kategoriji i modelu krajnjeg kupca s brojila očitava sljedeće 

mjerne podatke: 

 radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi, 
 radnu energiju po višoj dnevnoj tarifi, 

 radnu energiju po nižoj dnevnoj tarifi, 

 radnu snagu, 
 jalovu energiju, 

 krivulju opterećenja. 

 
Članak 62. 

 
(1) Operator sustava dužan je očitati brojilo korisnika mreže s mjesečnim obračunskim razdobljem 

zadnjeg dana u kalendarskom mjesecu na kojeg se obračunsko razdoblje odnosi, s dopuštenim 

odstupanjem od  5 dana.  
(2) Mjesečna potrošnja krajnjeg kupca iz stavka 1. ovoga članka određuje se od dana očitanja 

prethodnog mjeseca do dana očitanja u tekućem mjesecu. sravnjenjem na kalendarski mjesec na 
koji se obračun odnosi.  

 
Članak 63. 

 

Operator sustava dužan je jednom u 6 šest mjeseci s dopuštenim odstupanjem  15 dana očitati 
brojilo krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, na temelju čega određuje 
polugodišnju potrošnju krajnjeg kupca. 
 

Članak 64. 

 
(1) Kada se obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca ne nalazi na mjestu preuzimanja električne 

energije, potrošnja se određuje uvažavajući gubitke električne energije na opremi između mjesta 
preuzimanja električne energije i obračunskog mjernog mjesta.  

(2) Način određivanja potrošnje iz stavka 1. ovoga članka uređuje se ugovorom o korištenju mreže.  
 

Članak 65. 
 
(1) Operator sustava procjenjuje mjesečnu potrošnju:  

 krajnjeg kupca u slučaju nemogućnosti očitanja brojila, 


 krajnjeg kupca s obvezom samoočitanja u slučaju iz članka  51. stavka 6. ovih Općih uvjeta, 


 krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem u slučaju redovnog očitanja brojila 
radi određivanja budućih mjesečnih novčanih obveza ili kada krajnji kupac nije dostavio 
očitanje brojila u skladu s člankom  50. stavak 2. ovih Općih uvjeta ili ako dostavljeno 
očitanje brojila ne odgovara očekivanim vrijednostima iz prethodnih obračunskih razdoblja. 

(2) Za krajnjeg kupca s mjesečnim obračunskim razdobljem potrošnja određena u prethodnom 
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mjesečnom obračunskom razdoblju predstavlja procijenjenu mjesečnu potrošnju u mjesečnom 
obračunskom razdoblju.  

(3) Za krajnjeg kupca s obvezom samoočitanja potrošnja određena na temelju zadnjeg dostavljenog 
očitanja brojila predstavlja procijenjenu mjesečnu potrošnju u mjesečnom obračunskom 
razdoblju.  

(4) Procijenjene mjesečne potrošnje za krajnjeg kupca iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka 
jednake su za svaki mjesec unutar obračunskog razdoblja.  

 
Članak 66. 

 

(1) Operator sustava procjenjuje polugodišnju potrošnju krajnjeg kupca s polugodišnjim 
obračunskim razdobljem u slučaju nemogućnosti očitanja brojila, ili kada krajnji kupac nije 
dostavio očitanje brojila u skladu s člankom  50. stavak 2. ovih Općih uvjeta ili ako dostavljeno 
očitanje brojila ne odgovara očekivanim vrijednostima iz prethodnih obračunskih razdoblja.  

(2) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem potrošnja određena u 
odgovarajućem prethodnom obračunskom razdoblju prethodne godine predstavlja procijenjenu 
potrošnju u obračunskom razdoblju.  

(3) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem za kojeg ne postoje povijesni 
podaci, potrošnja u obračunskom razdoblju procjenjuje određuje se temeljem prosječne 
potrošnje krajnjeg kupca istog tarifnog modela za odgovarajuće razdoblje prethodne godine. 
kupaca sličnih značajki.  

 
Članak 67. 

 
(1) Krajnjim kupcima s mjesečnim obračunskim razdobljem radi se mjesečni obračun na temelju 

očitanja brojila iz članka  62. ovih Općih uvjeta ili na temelju procijenjene mjesečne potrošnje 
iz članka  65. ovih Općih uvjeta.  

(2) Na temelju obračuna iz stavka 1. ovoga članka, u slučaju izdavanja odvojenih računa, operator 
sustava krajnjem kupcu ispostavlja račun za korištenje prijenosne i distribucijske mreže, a 
opskrbljivač krajnjem kupcu ispostavlja račun za opskrbu električnom energijom.  

(3) Na temelju iznosa obračuna iz stavka 1. ovoga članka opskrbljivač pod obvezom javne usluge 
te opskrbljivač iz članka  17. stavka 1. ovih Općih uvjeta ispostavljaju krajnjem kupcu 
jedinstveni račun za korištenje prijenosne i distribucijske mreže te za opskrbu električnom 
energijom.  

 
Članak 68. 

 
(1) Krajnjim kupcima s polugodišnjim obračunskim razdobljem se po isteku obračunskog razdoblja 

na temelju očitanja iz članka  63. ovih Općih uvjeta ili na temelju procijenjene polugodišnje 
potrošnje iz članka  66. ovih Općih uvjeta radi polugodišnji obračun.  

(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.  

(3) Na temelju polugodišnjeg obračuna iz stavka 1. ovoga članka, u slučaju izdavanja odvojenih 
računa, operator sustava krajnjem kupcu ispostavlja račun za korištenje prijenosne i 
distribucijske mreže, a opskrbljivač krajnjem kupcu ispostavlja račun za opskrbu električnom 
energijom.  

(4) Na temelju polugodišnjeg obračuna iz stavka 1. ovoga članka opskrbljivač pod obvezom javne 
usluge te opskrbljivač iz članka  17. stavka 1. ovih Općih uvjeta ispostavljaju krajnjem kupcu 
jedinstveni račun za korištenje prijenosne i distribucijske mreže te za opskrbu električnom 
energijom.  

(5) Na temelju iznosa mjesečnih obveza iz stavka 2. ovoga članka, u slučaju izdavanja odvojenih 
računa, operator sustava krajnjem kupcu ispostavlja mjesečne obveze za korištenje prijenosne i 
distribucijske mreže, a opskrbljivač krajnjem kupcu ispostavlja mjesečne obveze za opskrbu 
električnom energijom.  
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(6) Na temelju iznosa mjesečnih obveza iz stavka 2. ovoga članka opskrbljivač pod obvezom javne 
usluge te opskrbljivač iz članka  17. ovih Općih uvjeta ispostavljaju krajnjem kupcu mjesečnu 
obvezu za korištenje prijenosne i distribucijske mreže te za opskrbu električnom energijom.  

 
Članak 69. 

 
(1) Račun iz članaka  67. i  68. ovih Općih uvjeta te mjesečna obveza iz članka  68. ovih Općih 

uvjeta sadrži i ostale naknade određene posebnim propisima.  
(2) Datum dospijeća računa iz članaka  67. i  68. ovih Općih uvjeta može biti najmanje 15 dana od 

dana izdavanja računa.  
(3) Datum dospijeća mjesečne obveze iz članka  68. ovih Općih uvjeta može biti najranije 15. u 

mjesecu na koji se mjesečna obveza odnosi.  
(4) U računima iz članaka  67. i  68. ovih Općih uvjeta obvezno je navesti mjesec i godinu 

izdavanja sljedećeg računa.  
(5) Ako krajnji kupac u roku od 30 dana po isteku obračunskog razdoblja ne zaprimi račun iz 

članaka  67. i  68. ovih Općih uvjeta, dužan je o tome obavijestiti operatora sustava i/ili 

opskrbljivača, koji će mu izdati presliku računa bez dodatne naknade.  

 

Članak 70. 

 
(1) Kod promjene iznosa tarifnih stavki za prijenos odnosno distribuciju električne energije ili 

promjene tarifnih stavki za opskrbu u okviru javne usluge ili promjene iznosa ostalih naknada iz 
članka  69. stavka 1. ovih Općih uvjeta koje se ne podudara s krajem obračunskog razdoblja, 
operator sustava procijenit će razgraničenje potrošnje.  

(2) Krajnji kupac može dostaviti očitanje brojila potrebno za razgraničenje potrošnje iz stavka 1. 
ovoga članka na način i u roku koji određuje operator sustava.  

(3) Za krajnjeg kupca koji dostavi očitanje brojila koje se razlikuje za više od 50% u odnosu na 
odgovarajuće povijesne podatke, operator sustava procijenit će potrošnju.  

 
Članak 71. 

 
(1) Operator sustava i/ili opskrbljivač će krajnjem kupcu koji ne plati novčanu obvezu obračunskog 

razdoblja u roku dospijeća obračunati zakonsku zateznu kamatu i iskazati je u sljedećem 
računu.  

(2) Operator sustava i/ili opskrbljivač može će krajnjem kupcu koji ne plati dospjelu novčanu 
obvezu u roku dospijeća ispostaviti opomenu u pisanom obliku.  

(3) Operator sustava ima pravo obustaviti krajnjem kupcu isporuku električne energije na 
obračunskom mjernom mjestu zbog neplaćene dospjele novčane obveze, ako krajnji kupac ni 
nakon isteka roka od 15 dana od dana dostavljanja opomene nije platio dospjelu novčanu 
obvezu.  

 
Članak 72. 

 
Ukoliko krajnji kupac iz kategorije poduzetništvo ne plati dvije uzastopne dospjele novčane obveze 
ili bilo koje tri dospjele novčane obveze u prethodnom polugodišnjem razdoblju, operator sustava 
i/ili opskrbljivač pod obvezom javne usluge može opskrbu električnom energijom uvjetovati 
instrumentom osiguranja plaćanja ili plaćanjem jedne mjesečne obveze unaprijed. 
 

8.5  POSTUPANJE S MJERNIM PODACIMA S OBRAČUNSKIH MJERNIH 

MJESTA TE TOČAKA RAZDVAJANJA IZMEĐU SUSJEDNIH SUSTAVA 
 

Članak 73. 

 
(1) Operator prijenosnog sustava dužan je operatoru distribucijskog sustava omogućiti pristup 

mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta na sučelju prijenosne i distribucijske mreže.  
(2) Operator distribucijskog sustava dužan je operatoru prijenosnog sustava omogućiti pristup 
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mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta proizvođača priključenih na distribucijsku 
srednjonaponsku mrežu.  

(3) Operator prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava dužni su sklopiti sporazum o 
međusobnim odnosima vezano za mjerne podatke iz stavka 1. i 2. ovoga članka, u skladu s 
mrežnim pravilima operatora sustava.  

 
8.6 PRAVILA U SLUČAJU POSTOJANJA VIŠE OBRAČUNSKIH MJERNIH 

MJESTA KRAJNJEG KUPCA 
 

Članak 74. 

 
Ako se vršna radna snaga mjeri na više obračunskih mjernih mjesta u okviru jedne građevinske lokacije 
jednog vlasnika ili u okviru jedne tehnološke cjeline za potrebe elektrovuče, vršna radna snaga se 
određuje kao najveći zbroj radnih snaga iz članka 42. stavak 1. ovih Općih uvjeta izmjerenih u istom 
obračunskom mjernom intervalu za vrijeme trajanja više dnevne tarife. 
 

9. POSTUPCI UTVRĐIVANJA I OBRAČUNA NEOVLAŠTENE POTROŠNJE 
ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 
Članak 75. 

 
Pod neovlaštenom potrošnjom električne energije smatraju se slučajevi kada: 

 krajnji kupac troši električnu energiju bez mjerne opreme operatora sustava ili mimo 
postojeće mjerne opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad, 


 krajnji kupac troši električnu energiju na način da je neovlašteno utjecao na rad uređaja za 

upravljanje tarifama, 


 krajnji kupac troši električnu energiju preko brojila ili ostale mjerne opreme s kojih je 
skinuta ili oštećena plomba, osim ako je smještaj mjerne opreme takav da krajnji kupac to 
nije mogao nadzirati niti spriječiti, 

 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 priključi na mrežu, 


 je krajnji kupac na niskom naponu bez mjerenja snage utjecao na ograničavalo strujnog 
opterećenja ili na glavne osigurače omogućujući korištenje snage veće od priključne snage. 

 
Članak 76. 

 
(1) U slučaju neovlaštene potrošnje električne energije operator sustava krajnjem kupcu obračunava 

i naplaćuje naknadu za neovlašteno potrošenu električnu energiju. ili naknadu za prekoračenje 
priključne snage ili naknadu za uklanjanje/oštećenje plombe te ostale troškove proizašle iz 
neovlaštene potrošnje električne energije.  

(2) Za obračun iznosa naknade iz stavka 1. ovoga članka koriste se iznosi tarifnih stavki važeći na 
dan utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije.  

Obrazloženje: prekoračenje priključne snage uvjetuje se podnošenjem novog zahtjeva za povećanje 
priključne snage ili pak obustavom isporuke električne energije, a naknada za uklanjanje plombe 
predstavlja prekršaj sukladno Prekršajnom zakonu i ne može biti definirana ovim Općim uvjetima. 
Ovi oblici neovlaštene potrošnje sankcioniraju se plaćanjem naknade za neovlaštenu potrošnju- vidi 
čl. 80. i 82. 
 

Članak 77. 

 
(1) U slučaju iz članka  75. podstavak 1. ovih Općih uvjeta neovlašteno potrošena električne 

energije krajnjem kupcu na vrlo visokom, visokom i srednjem naponu određuje se množenjem 
50% instalirane snage transformatora koji napaja postrojenje krajnjeg kupca, izjednačavajući 
pritom snagu izraženu u kVA s kW, s brojem sati u razdoblju za koje je utvrđena neovlaštena 
potrošnja električne energije.  
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(2) Naknada za neovlaštenu potrošnju električne energije određuje se kao umnožak neovlaštene 
potrošnje električne energije iz stavka 1. ovoga članka i:  
 za krajnjeg kupca na vrlo visokom ili visokom naponu trenutno važećeg iznosa tarifne 

stavke za zajamčenu opskrbu nakon prva dva mjeseca korištenja, model Bijeli po višoj 
dnevnoj tarifi pomnoženog s koeficijentom k=1,15 i 


- za krajnjeg kupca na srednjem naponu trenutno važećeg iznosa tarifne stavke za zajamčenu 

opskrbu nakon prva dva mjeseca korištenja, model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi 

pomnoženog s koeficijentom k=1,35.  

 

Članak 78. 

 
(1) U slučaju iz članka  75. podstavak 1. ovih Općih uvjeta neovlašteno potrošena električna 

energija krajnjem kupcu na niskom naponu, s izuzetkom tarifnog modela Žuti, određuje se 
množenjem 20% vrijednosti snage s brojem sati u razdoblju za koje je utvrđena neovlaštena 
potrošnja električne energije.  

(2) Vrijednost snage iz stavka 1. ovoga članka određuje 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, izjednačavajući pritom snagu izraženu u kVA s kW te uvažavajući izvedbu priključka 
(trofazna/jednofazna).  

(3) Vrijednost nazivne struje za izračun vrijednosti snage iz stavka 1. ovoga članka odabire se 
prema redoslijedu navođenja u stavku 2. ovoga članka.  

(4) Neovlaštena potrošnja električne energije krajnjem kupcu za tarifni model Žuti (javna rasvjeta) 
određuje se množenjem 35% vrijednosti instalirane snage javne rasvjete s brojem sati u 
razdoblju za koje je utvrđena neovlaštena potrošnja električne energije.  

(5) Iznos za neovlaštenu potrošnju električne energije određuje se kao umnožak neovlaštene 
potrošnje električne energije iz stavka 1. ili stavka 4. ovoga članka i:  
 za krajnjeg kupca iz kategorije poduzetništvo, modeli Bijeli i Crveni iznosa tarifne stavke za 

zajamčenu opskrbu nakon prva dva mjeseca korištenja, po višoj dnevnoj tarifi za navedene 
modele pomnožene s koeficijentom k=1,50, 

 za krajnjeg kupca iz kategorije poduzetništvo, modeli Plavi i Žuti iznosa tarifne stavke za 
zajamčenu opskrbu nakon prva dva mjeseca korištenja, po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za 
navedene modele pomnožene s koeficijentom k=1,50 i 

 za krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo, modeli Bijeli i Crveni iznosa tarifne stavke za 
univerzalnu opskrbu po višoj dnevnoj tarifi za navedene modele pomnožene s koeficijentom 
k=1,90 i 

 za krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo, modeli Plavi i Crni iznosa tarifne stavke za 
univerzalnu opskrbu po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za navedene modele pomnožene s 
koeficijentom k=1,90. 

 
Članak 79. 

 
(1) U slučaju iz članka  75. podstavak 2. ovih Općih uvjeta neovlaštena potrošnja električne 

energije krajnjem kupcu na niskom naponu određuje se na temelju očitanja brojila za razdoblje 
za koje je utvrđena neovlaštena potrošnja električne energije.  

(2) Naknada za neovlaštenu potrošnju električne energije određuje se kao umnožak neovlaštene 
potrošnje električne energije iz stavka 1. ovoga članka i sume trenutno važećih iznosa tarifnih stavki 
za univerzalnu opskrbu, za korištenje prijenosne mreže i za korištenje distribucijske mreže po višoj 
dnevnoj tarifi, za kupce iz kategorije kućanstvo, tarifni model   
Bijeli.  

 
Članak 80. 

 
(1) 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 
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ispravan rad, krajnjem kupcu određuje se naknada za neovlaštenu potrošnju uklanjanjem ili 
oštećenjem plombe u paušalnom iznosu: 

(2) Naknada za uklanjanje ili oštećenje plombe iz stavka 1. ovoga članka iznosi:  

 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. 
(3) Odredba iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se ako je naknada za neovlaštenu potrošnju 

električne energije određena primjenom odredbi iz članaka 78. do 80. ovih Općih uvjeta.  
 

Članak 81. 

 
U slučaju iz članka  75. podstavak 4. ovih Općih uvjeta naknada za neovlašteno potrošenu 
električnu energije određuje se odgovarajućom primjenom odredbi članka  77. i  80. ovih Općih 
uvjeta. 
 

Članak 82. 

 
(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) Plaćanjem naknade iz stavka 1. ovoga članka krajnji kupac ne stječe pravo na povećanu 

priključnu snagu.  
 

Članak 83. 

 
(1) Datum dospijeća za plaćanje naknade i troškova iz članka  76. ovih Općih uvjeta može biti 

najmanje je 10 15 dana od dana izdavanja računa.  
(2) Ako operator sustava ne može odrediti početak jedne ili više navedenih radnji iz članka  77. do 

članka  82. ovih Općih uvjeta za obračun naknade i troškova neovlaštene potrošnje električne 
energije koristi se zakonski rok zastare.  
 

Članak 84. 

 
(1) U slučaju neovlaštene potrošnje električne energije iz članka  75. ovih Općih uvjeta krajnji 

kupac je na zahtjev operatora sustava dužan omogućiti izmještanje obračunskog mjernog mjesta 
ili zamjenu oštećene mjerne opreme te ostalih komponenata priključka i obračunskog mjernog 
mjesta.  

(2) Troškove proizašle iz stavka 1. ovoga članka snosi krajnji kupac.  
 
10. UVJETI ZA PRIMJENU POSTUPKA OGRANIČENJA ILI OBUSTAVI PREKIDA 

ISPORUKE  

ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 

Članak 85. 

 
(1) Operator sustava može nakon prethodne obavijesti kao krajnju mjeru privremeno obustaviti 

isporuku električne energije krajnjem kupcu u sljedećim slučajevima:  

  ako krajnji kupac nema važeći ugovor o korištenju mreže, 

- ako krajnji kupac nema važeći ugovor o opskrbi, 
 ako krajnji kupac nakon opomene iz članka 71. stavka 2. ovih Općih uvjeta ne podmiri 

dospjele novčane obveze operatoru sustava, 
 ako ne pristane na uvjete plaćanja iz članka 72. ovih Općih uvjeta, 
 ako krajnji kupac operatoru sustava ne omogući postupak utvrđivanja neovlaštene potrošnje 

električne energije iz članka 75. ovih Općih uvjeta, 
 ako je krajnji kupac dao lažne ili nepotpune podatke koji onemogućavaju uredno ispunjenje 

ugovorenih obveza, 
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 ako rad postrojenja i instalacija krajnjeg kupca nije u skladu s odredbama mrežnih pravila, 
elektroenergetske suglasnosti ili ugovora o korištenju mreže, 

 ako krajnji kupac omogućuje korištenje električne energije drugim osobama koje nije u 
skladu s člankom  31. ovih Općih uvjeta, 

 ako krajnji kupac ne omogući pristup obračunskom mjernom mjestu i priključku u skladu s 
člankom  25. ovih Općih uvjeta,

 ako ne postupi sukladno članku 29. ovih Općih uvjeta. 
(2) Obustava isporuke električne energije iz stavka 1. ovoga članka može se provesti i na zahtjev 

opskrbljivača ako krajnji kupac:  
 nakon opomene iz članka  71. stavka 2. ovih Općih uvjeta ne podmiri dospjele novčane 

obveze opskrbljivaču, 
 ne pristane na uvjete plaćanja iz članka  72. ovih Općih uvjeta, 

 ne troši električnu energiju u skladu s ugovorom o opskrbi. 
(3) Operator sustava dužan je o privremenoj obustavi isporuke električne energije iz stavka 1. 

ovoga članka te o ponovnoj uspostavi opskrbe električnom energijom obavijestiti krajnjeg 
kupca i njegovog opskrbljivača.  

 
Članak 86. 

 
(1) Operator sustava može nakon prethodne obavijesti proizvođaču kao krajnju mjeru privremeno 

obustaviti isporuku proizvedene električne energije u mrežu u sljedećim slučajevima:  

 ako proizvođač nema važeći ugovor o korištenju mreže, 
 ako proizvođač nema važeći ugovor o otkupu proizvedene električne energije, 


 ako rad postrojenja i instalacija proizvođača nije u skladu s odredbama mrežnih pravila, 

elektroenergetske suglasnosti ili ugovora o korištenju mreže, 


 ako proizvođač isporučuje u mrežu proizvedenu električnu energiju na način koji nije u 
skladu s ugovorom o korištenju mreže, 


 ako proizvođač omogućuje korištenje električne energije drugim osobama koje nije u skladu 

s člankom  31. ovih Općih uvjeta, 


- ako proizvođač ne omogući pristup obračunskom mjernom mjestu i priključku u skladu s 
člankom  25. ovih Općih uvjeta,  

- ako ne postupi sukladno članku 29. ovih Općih uvjeta.  
 

(2) Operator sustava dužan je o planiranoj privremenoj obustavi isporuke proizvedene električne 

energije iz stavka 1. ovoga članka te o ponovnoj uspostavi isporuke proizvedene električne 

energije obavijestiti proizvođača i otkupljivača.  

 

Članak 87. 

 
(1) Za krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom u okviru jedne građevinske lokacije jednog 

vlasnika primjenjuju se odredbe iz članka  85. ovih Općih uvjeta na mjestu preuzimanja i/ili 
predaje električne energije te članka  86. ovih Općih uvjeta na mjestu predaje električne 
energije.  

(2) Za proizvođača, koji je ujedno i krajnji kupac za vlastitu potrošnju postrojenja proizvođača u okviru 
jedne građevinske lokacije jednog vlasnika primjenjuju se odgovarajuće odredbe iz članka  86. ovih 
Općih uvjeta na mjestu predaje električne energije te članka  85. ovih   
Općih uvjeta na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije.  

 
Članak 88. 

 
(1) Opskrbljivač može operatoru sustava podnijeti zahtjev za privremenu obustavu isporuke 

električne energije u slučajevima iz članka  85. stavka 2. ovih Općih uvjeta.  
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, opskrbljivač je dužan 15 deset radnih dana prije datuma 

podnošenja zahtjeva obavijestiti krajnjeg kupca o planiranom datumu podnošenja zahtjeva uz 
navođenje obračunskog mjernog mjesta na koje se zahtjev odnosi.  



49 

(3) Operator sustava dužan je temeljem zaprimljenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka započeti 
postupak privremene obustave isporuke električne energije unutar 7 pet radnih dana od dana 
zaprimanja zahtjeva.  

(4) Operator sustava dužan je obavijestiti opskrbljivača o početku privremene obustave isporuke 
električne energije iz stavka 3. ovoga članka najmanje 24 sata prije početka obustave.  

(5) Operator sustava dužan je opskrbljivaču dostaviti obavijest o privremenoj obustavi isporuke 
električne energije ili ponovnoj uspostavi isporuke električne energije iz stavka 3. ovoga članka 
u roku od 48 sati 24 sata.  

 
Članak 89. 

 
(1) Ukoliko krajnji kupac ne omogući pristup obračunskom mjernom mjestu i priključku, operator 

sustava provodi privremenu obustavu isporuke električne energije na tehnički ostvariv način ili 
na temelju sudske odluke u najkraćem mogućem roku.  

(2) Operator sustava dužan je opskrbljivaču dostaviti izvještaj o privremenoj obustavi isporuke 
električne energije iz stavka 1. ovoga članka u roku od 48 24 sati.  

(3) U slučaju nemogućnosti obustave isporuke električne energije, operator sustava dužan je u roku 
od 48 sati od neuspjelog pokušaja obustave isporuke električne energije o tome obavijestiti 
opskrbljivača.   

(4) Daljnji postupak vezano za nemogućnost obustave isporuke električne energije provodi 
opskrbljivač. 

 
Članak 90. 

 
Privremena obustava isporuke električne energije iz članka  85. ovih Općih uvjeta ne može započeti 
u petak, subotu ili nedjelju, na blagdan državni praznik ili dan prije blagdana praznika. 
 

Članak 91. 

 
(1) U slučaju prestanka razloga iz članka  85. stavka 2. ovih Općih uvjeta temeljem kojega je 

krajnjem kupcu obustavljena isporuka električne energije opskrbljivač je dužan operatoru 
sustava podnijeti zahtjev za ponovnu uspostavu opskrbe električnom energijom u skladu s 
uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom.  

(2) U slučaju prestanka razloga iz članka  85. stavka 1. i članka  86. ovih Općih uvjeta temeljem kojega 
je korisniku mreže obustavljena isporuka električne energije, korisnik mreže je dužan operatoru 
sustava podnijeti zahtjev za ponovnu uspostavu isporuke električnom energijom u skladu s 
uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom. 

(3) Operator sustava dužan je na temelju uredno podnesenog zahtjeva iz stavka 1. i 2. ovoga članka 
ponovno uspostaviti isporuku električne energije korisniku mreže u skladu s uvjetima kvalitete 
opskrbe električnom energijom.  

(4) Uredno podnesen zahtjev iz stavka 1. i 2. ovoga članka mora sadržavati dokaze o prestanku svih 
razloga temeljem kojih je korisniku mreže privremeno obustavljena isporuka električne energije 
iz članaka  85. i  86. ovih Općih uvjeta.  

(5) Operator sustava dužan je obavijestiti opskrbljivača o ponovnoj uspostavi isporuke električne 
energije najkasnije 24 sata nakon ponovne uspostave električne energije iz stavka 3. ovoga 
članka.  

 
Članak 92. 

 
(1) Opskrbljivač snosi trošak privremene obustave isporuke električne energije i ponovne uspostave 

opskrbe električnom energijom u slučaju nepravodobnog otkazivanja zahtjeva za privremenu 
obustavu isporuke električne energije.  

(2) Pravodobnim otkazivanjem zahtjeva za privremenu obustavu isporuke električne energije i 
ponovnu uspostavu opskrbe električnom energijom smatra se otkazivanje zahtjeva unutar dana 
podnošenja zahtjeva.  
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Članak 93. 

 
(1) Korisnik mreže može podnijeti zahtjev operatoru sustava za privremenu obustavu isporuke 

električne energije najkasnije 7 pet radnih dana prije obustave isporuke električne energije.  
(2) U slučaju da operator sustava ne odobri ili da nije moguće provesti privremenu obustavu 

isporuke električne energije iz stavka 1. ovoga članka, operator sustava dužan je obavijestiti 
korisnika mreže, uz odgovarajuće obrazloženje.  

(3) Za planirano trajanje privremene obustave isporuke električne energije do uključivo 10 dana 
korisnik mreže dužan je u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka navesti i datum ponovne uspostave 
isporuke električne energije.  

(4) Za planirano trajanje privremene obustave isporuke električne energije dulje od 10 dana 
korisnik mreže dužan je podnijeti operatoru sustava zahtjev za ponovnu uspostavu isporuke 
električne energije 7 pet radnih dana prije datuma zatražene ponovne uspostave isporuke 
električne energije.  

(5) Operator sustava dužan je dostaviti opskrbljivaču obavijest o privremenoj obustavi isporuke 
električne energije ili ponovnoj uspostavi isporuke električne energije u roku od 48 sati 24 sata 
od provedene privremene obustave isporuke električne energije ili ponovne uspostave isporuke 
električne energije.  

 
Članak 94.  

 
(1) Privremena obustava električne energije iz članka  93. stavka 1. ovih Općih uvjeta ne smije se 

provoditi u cilju smetanja ometanja posjeda druge osobe koja ima pravo korištenja građevine ili 
dijela građevine.  

(2) Ako se naknadno utvrdi da je obustava opskrbe električnom energijom izvršena na način opisan 
u prethodnom stavku  iz stavka 1. ovoga članka, operator sustava dužan je bez odgađanja 
ponovno uspostaviti opskrbu električnom energijom. , na temelju dostavljenog dokaza o pravu 
korištenja građevine ili dijela građevine ili privremene mjere nadležnog suda. 

(3) Ponovna uspostava isporuke električne energije može se provesti samo u prisutnosti osobe iz 
stavka 1. ovog članka ili njezinog predstavnika. 

 
Članak 95. 

 
(1) Ponovna uspostava isporuke električne energije može se provesti samo u prisutnosti korisnika 

mreže ili njegovog ovlaštenog predstavnika. odnosno bez prisustva korisnika mreže ili njegovog 
ovlaštenog predstavnika pod uvjetom da je korisnik mreže dao suglasnost za ponovnu 
uspostavu isporuke električne energije.  

(2) Operator sustava očitava stanje brojila prilikom obustave isporuke električne energije i ponovne 
uspostave isporuke električne energije.  

(3) Obračunski mjerni podaci, na temelju očitanja iz stavka 2. 3. ovoga članka, dostavljaju se 
korisniku mjernih podataka.  

(4) Operator sustava dužan je voditi evidenciju o vremenu potrebnom za ponovnu uspostavu 
isporuke električne energije nakon otklanjanja razloga za obustavu isporuke električne energije.  

 
Članak 96. 

 
(1) Korisnik mreže snosi trošak privremene obustave isporuke električne energije i ponovne 

uspostave isporuke električne energije prema pravilima i cjeniku nestandardnih usluga operatora 
sustava.  

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka opskrbljivač koji je zatražio provedbu privremene obustave 
isporuke električne energije bez valjanog razloga, snosi trošak privremene obustave isporuke 
električne energije i ponovne uspostave isporuke električne energije prema pravilima i cjeniku 
nestandardnih usluga operatora sustava.  

 
Članak 97. 
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(1) Operator sustava može privremeno obustaviti ili ograničiti isporuku električne energije 
korisniku mreže bez prethodne obavijesti:  

 u slučaju nastanka više sile ili iznimnog događaja u skladu s mrežnim pravilima, 


 ako su izravno ugroženi životi ili zdravlje ljudi, u blizini dijelova mreže koji zahtijevaju 
isključenje, 


 u slučaju pojave požara, poplave, potresa i drugih događaja u blizini dijelova mreže koji 

zahtijevaju isključenje dijelova mreže, 


- ako se korisnik mreže ne pridržava plana ograničenja potrošnje i/ili proizvodnje električne 

energije, 
 u slučaju utvrđene neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 75. ovih Općih uvjeta. 

(2) O privremenoj obustavi isporuke električne energije iz stavka 1. ovoga članka, za koju se 
procijeni da će trajati duže od 24 sata, operator sustava dužan je obavijestiti korisnike mjernih 
podataka najkasnije 24 sata od privremene obustave isporuke električne energije.  

 
Članak 98. 

 
(1) Nakon utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 75. podstavka 1. ovih 

Općih uvjeta operator sustava može će privremeno obustaviti isporuku električne energije 
krajnjem kupcu, sve dok ne plati naknadu i troškove za neovlaštenu potrošnju električne 
energije.   

(2) Nakon utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 75. podstavka 4. ovih Općih 
uvjeta operator sustava može će trajno obustaviti isporuku električne energije osobi koja je 
neovlašteno trošila električnu energiju krajnjem kupcu.  

 
11. MJERE ZAŠTITE KRAJNJIH KUPACA  

 
Članak 99. 

 
(1) Sklapanje ugovora o opskrbi mora biti utemeljeno na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima.  
(2) Ugovor o opskrbi ne smije obvezivati krajnjeg kupca osobu koja je neovlašteno trošila 

električnu energiju na čuvanje bilo kakvih podataka iz tog ugovora, obračuna i računa (osobito 
cijene, načina promjene cijene i mjernih podatka) kao tajnih podataka.  

 
Članak 100. 

 
(1) Operator sustava dužan je putem svojih internetskih stranica, promocijskih materijala ili putem 

drugih medija sredstava javnog priopćavanja objaviti:  
 metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije odnosno 

metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije te 
iznose tarifnih stavki, mogućnosti i uvjete plaćanja, 

 informacije o elementima računa za korištenje mreže, 
 informacije korisnicima mreže koje su im potrebne za učinkovit pristup mreži i korištenje 

mreže, 
 način podnošenja i rješavanja prigovora te nadležnosti operatora sustava i Agencije u 

rješavanju prigovora, 
 zbirne informacije o podnesenim i riješenim prigovorima, 

 način podnošenja reklamacija i rezultate rada povjerenstva za reklamacije, 
 informacije o korisničkom centru, 

 informacije o standardnim uslugama operatora sustava, 

 pravila i cjenik nestandardnih usluga operatora sustava, 
 informacije o izmjenama i dopunama zakona i podzakonskih akata vezanih za djelatnost 

prijenosa ili distribucije električne energije, 
 informacije o planiranim prekidima napajanja te ograničenjima isporuke električne energije. 

(2) Operator sustava dužan je uspostaviti povjerenstvo za reklamacije s obzirom na pristup mreži i 
korištenje distribucijske mreže u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje područje zaštite 
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potrošača kao i nezavisni mehanizam za učinkovito rješavanje pritužbi i izvansudsko rješavanje 
sporova.  

(3) Operator sustava dužan je uspostaviti jedan ili više korisničkih centara za pružanje informacija, 
rješavanje upita, zahtjeva i prigovora korisnika, i to osobno, telefonski i elektroničkim putem.  

Članak 101. 

 
Opskrbljivač je dužan putem svojih internetskih stranica, promocijskih materijala ili putem drugih 
medija sredstava javnog priopćavanja objaviti: 

  uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, 

- praktične informacije u svezi s pravima potrošača električne energije, 
 program mjera za pružanje pomoći krajnjim kupcima u ispunjavanju dospjelih ugovornih 

obveza radi sprječavanja obustave opskrbe, 
 za krajnje kupce iz tarifne kategorije kućanstvo, cijene električne energije, 
 u slučaju izdavanja odvojenih računa za opskrbu i za korištenje mreže, informacije o 

elementima računa za opskrbu električnom energijom, 
 u slučaju izdavanja jedinstvenog računa iz članka  17. ovih Općih uvjeta informacije o 

elementima računa za opskrbu i elementima računa za korištenje mreže, 
 informacije o promjeni cijena i drugih uvjeta opskrbe, 


 informacije o pravu krajnjeg kupca na raskid ugovora o opskrbi ukoliko ne prihvaća 

izmjenu uvjeta ugovora ili promjenu dijela cijene koja se slobodno ugovara, 
 obavijesti o besplatnoj promjeni te načinu promjene opskrbljivača, 

 obavijesti o mogućim različitim načinima plaćanja, 

 način podnošenja i rješavanja prigovora, 

 zbirne informacije podnesenim i riješenim prigovorima, 

 informacije u svezi sa zaštitom okoliša, 


 informacije o poticanju i mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti u finalnoj 
potrošnji energijom, 


 informacije o izmjenama i dopunama zakona i podzakonskih akata vezanih za opskrbu 

električnom energijom. 

 
Članak 102. 

 
Opskrbljivač kupaca u okviru univerzalne usluge dužan je putem svojih internetskih stranica, 
promocijskih materijala ili putem drugih medija sredstava javnog priopćavanja osim informacija iz 
članka  
101. ovih Općih uvjeta objaviti i:  

 metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u 
okviru univerzalne usluge te iznose tarifnih stavki, 

 informacije o korisničkom centru, 

 način podnošenja reklamacija i rezultate rada povjerenstva za reklamacije. 

 
Članak 103. 

 
Zajamčeni opskrbljivač dužan je putem svojih internetskih stranica, promocijskih materijala ili 
putem drugih medija sredstava javnog priopćavanja osim informacija iz članka  101. ovih Općih 
uvjeta objaviti i: 

 metodologiju za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom 
energijom te iznosima tarifnih stavki, 

 informacije krajnjim kupcima o posljedicama korištenja zajamčene opskrbe električnom 
energijom. 

 

Članak 104. 

 
(1) Operator sustava i opskrbljivač dužni su krajnjem kupcu bez naknade staviti na raspolaganje 
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informacije o njegovoj potrošnji i troškovima.  
(2) Krajnji kupac ima pravo slobodnog raspolaganja podacima o svojoj potrošnji, uključujući i 

pravo prosljeđivanja podataka o potrošnji drugom opskrbljivaču.  

 

Članak 105. 

 
(1) Krajnji kupac iz kategorije kućanstvo može, u slučaju izdavanja jedinstvenog računa, osporiti 

račun odnosno podnijeti zahtjev opskrbljivaču za promjenu mjesečne novčane obveze u roku od 
14 dana od dana izdavanja računa.  

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka opskrbljivač je dužan od operatora sustava zatražiti 
provedbu zahtjeva kupca.  

(3) U slučaju izdavanja odvojenih računa, krajnji kupac iz kategorije kućanstvo može osporiti račun 
odnosno podnijeti zahtjev:  

 operatoru sustava za promjenu mjesečne novčane obveze za korištenje mreže, u roku od 

14 dana od dana njihova izdavanja i 
 opskrbljivaču za promjenu mjesečne novčane obveze za električnu energiju, u roku od 

14 dana od dana njihova izdavanja. 
(4) Krajnji kupac iz kategorije kućanstvo je dužan neosporeni dio novčanih obveza iz stavka 1. 

ovoga članka platiti u roku dospijeća iz članka  69. stavka 2. ovih Općih uvjeta.  
(5) Operator sustava odnosno opskrbljivač dužan je odgovoriti krajnjem kupcu iz kategorije 

kućanstvo na prigovor iz stavka 1. i 3. ovoga članka u roku od 15 dana od dana primitka 
prigovora.  

(6) Ako je prigovor iz stavka 1. i 3. ovoga članka opravdan, krajnjem kupcu iz kategorije kućanstvo 
se određuje nova mjesečna obveza na temelju koje se ispostavlja račun.  

 
Članak 106. 

 
(1) Opskrbljivaču nije dopušten nepošten i/ili zavaravajući način prodaje električne energije.  

(2) Opskrbljivač je odgovoran za:  

 postupanje svojih zaposlenika i/ili prodajnih predstavnika koji nude opskrbu električnom 
energijom i sklapaju ugovore o opskrbi električnom energijom, izvan ili unutar poslovnih 
prostorija, 

 pružanje informacija krajnjim kupcima u postupku promjene opskrbljivača. 
(3) U ponudama i/ili oglasima u kojima se nudi opskrba električnom energijom nije dopušteno 

navoditi cijene drugih opskrbljivača, osim ako one nisu javno objavljene.  
(4) Prilikom davanja ponuda o opskrbi električnom energijom i sklapanja ugovora o opskrbi 

opskrbljivač je osobito dužan:  

 predočiti službenu iskaznicu, te na zahtjev krajnjeg kupca omogućiti provjeru identiteta, 

 iznijeti osnovne informacije o svojoj djelatnosti i tvrtki, 
 ukazati na cijenu električne energije i njenu promjenjivost za ugovorno razdoblje, 

 pojasniti dinamiku, uvjete i način plaćanja, 

 ukazati na rok trajanja ponuđenog ugovora o opskrbi, 

 ukazati na mogućnost i posljedice raskida ugovora o opskrbi, 
 upozoriti krajnjeg kupca na uvjete pod kojima će opskrbljivač zahtijevati obustavu isporuke 

električne energije od operatora sustava, 
 postupati na način kojim se ponuđenim uvjetima prodaje ili cijenama ne narušava tržišno 

natjecanje i ravnopravan položaj krajnjih kupaca na tržištu električne energije, 


 upozoriti krajnjeg kupca na obavezu podmirenja iznosa dospjele novčane obveze za 
električnu energiju i novčane obveze za naknadu za korištenje mreže, u slučaju odvojenih 
računa, 

 upozoriti krajnjeg kupca na obavezu podmirenja iznosa dospjele novčane obveze za 
električnu energiju i naknade za korištenje mreže, u slučaju jedinstvenog računa i 

 upozoriti krajnjeg kupca na obavezu podmirenja ostalih naknada propisanih posebnim 
propisima. 

(5) Prilikom davanja ponuda o opskrbi električnom energijom i sklapanja ugovora o opskrbi 
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Opskrbljivaču osobito nije dopušteno:  

 lažno predstavljanje i neovlaštena uporaba imena tvrtke drugog energetskog subjekta, 
 sklapanje ugovora o opskrbi koji nije utemeljen na pravičnim i unaprijed poznatim uvjetima, 
 dovođenje krajnjeg kupca u zabludu, s namjerom da ga time navede na sklapanje ugovora o 

opskrbi, 
 lažno pozivanje na odobrenje nekog javnog ili drugog tijela, 
 davanje netočnih informacija o podrijetlu električne energije na koje se odnosi ponuda 

odnosno ugovor o opskrbi, 
 korištenje uznemiravajućih i agresivnih postupaka ponude i zaključenja ugovora o opskrbi i 
 korištenje zavaravajućeg oglašavanja. 

(6) U slučaju davanja ponuda o opskrbi električnom energijom i sklapanja ugovora o opskrbi izvan 
poslovnih prostora opskrbljivač je dužan krajnjim kupcima najaviti dolazak prodajnih agenata 
najmanje tri dana unaprijed pisanim putem.  

 

12. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
Članak 106A. 

(1) Ugovori o pristupanju sklopljeni prije 1. travnja 2006. godine odnose se na korištenje mreže 

i opskrbu električnom energijom i važe do roka na koji su zaključeni.   

(2) Ugovori o opskrbi i korištenju mreže sklopljeni nakon 1. travnja 2006. godine ostaju na 

snazi u dijelu korištenja mreže i u slučaju ako dođe do prestanka važenja ugovora u 

opskrbnom dijelu. 

(3) Ugovori o korištenju mreže sklopljeni nakon 1. travnja 2006. godine ostaju na snazi. 
 

Članak 107.  

 
(1) Sva prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz vlasništva nad priključcima i mjernom 

opremom, izgrađenim do stupanja na snagu Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom 
(„Narodne novine“ broj 14/2006), zadržava krajnji kupac vlasnik građevine, sve do trenutka 
preuzimanja od strane operatora sustava.  

(2) Vlasnik mjerne opreme, priključka ili dijela priključka iz stavka 1., dužan ih je održavati o 
vlastitom trošku, sve do trenutka izgradnje zamjenskog priključka od strane operatora sustava 
ili uređenja postojećeg priključka i preuzimanja po operatoru sustava i postaje sastavni dio 
mreže od strane operatora sustava.  

(3) Operator sustava može u slučaju opravdanog interesa preuzeti sva prava, obveze i odgovornosti 
koje proizlaze iz vlasništva nad priključcima i mjernom opremom krajnjih kupaca. 

 
Članak 108. 

 
(1) Krajnji kupac koji je sukladno članku 43. Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom 

(„Narodne novine“ broj 14/2006) izgubio status krajnjeg kupca može u roku od tri godine od 
dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta operatoru sustava podnijeti zahtjev za ponovno 
izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o korištenju mreže.  

 Krajnji kupac iz stavka 1. ovoga članka dužan je uz zahtjev priložiti:
- dokaz o vlasništvu odnosno nekog drugog stvarnog prava nad građevinom ili dijelom 

građevine, 
 dokaz o pravu na iznos priključne snage, 

 ugovor o opskrbi i/ili ugovor o otkupu proizvedene električne energije te 

 dokaz o uplati ukupnog iznosa stvarnih troškova priključenja. 



Obrazloženje: pitanje izgubljenog statusa kupca rješava se retroaktivno, što nije dopušteno. Valja 

uzeti u obzir osobe koje su tijekom važenja Općih uvjeta iz 2006.g. izgubile status kupca i ponovno 

ga stekle podnošenjem zahtjeva za izdavanje PEES i podmirenja svih troškova priključenja. Ovako 

predloženo rješenje njih stavlja u nepovoljniji položaj od onih koji bi ponovno rješavali status kupca 

nakon donošenja novih OU. Kršimo načelo nepristranosti.  
Članak 109. 
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Do stupanja na snagu propisa iz članka 32. stavka 1. Zakona o energiji („Narodne novine“, broj 
120/2012 i 14/2014) priključnu snagu u prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti ili energetskoj 
suglasnosti odobrava operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava temeljem pisanog 
zahtjeva kupca ili proizvođača, temeljem i tehničkih, odnosno pogonskih uvjeta u mreži. 
 

Članak 110. 

 
(1) Ako niti operator distribucijskog sustava niti krajnji kupac iz kategorije kućanstvo ili iz 

kategorije poduzetništvo bez mjerenja snage, u svojoj dokumentaciji nemaju elektroenergetsku 
suglasnost ili podatak o odobrenoj priključnoj snazi obračunskog mjernog mjesta, priključna 
snaga obračunskog mjernog mjesta iznosi:  
 7,36 kW kod jednofaznog priključka (što odgovara struji 32 A pomnoženoj s nazivnim 

naponom 230 V) i 


 17,25 kW kod trofaznog priključka (što odgovara trostrukoj vrijednosti struje 25 A 
pomnoženoj s nazivnim naponom 230 V),

ako za to postoje tehnički uvjeti u mreži. 
(2) Operator distribucijskog sustava dužan je kupcu iz stavka 1. ovoga članka uskladiti priključak 

sa prema uvjetima iz ugovora o korištenju mreže odnosno mrežnim pravilima distribucijskog 
sustava i planovima razvoja u roku od 10 godina od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.  

(3) U ovisnosti o odluci i planu i programu mjera za uvođenje naprednih mjernih uređaja za krajnje 
kupce koje donosi ministar nadležan za energetiku, operator distribucijskog sustava provodi 
zamjenu postojećih brojila naprednim brojilima.  

(4) Operator distribucijskog sustava dužan je na temelju odluke i plana iz stavka 3. ovoga članka u 
roku od 1 godine od dana stupanja na snagu odluke i plana donijeti provedbeni plan zamjene 
postojećih brojila naprednim brojilima i/ili brojilima s daljinskim očitanjem.  

(5) Ukoliko odluka i plan iz stavka 3. ovoga članka ne propišu uvođenje naprednih brojila operator 

distribucijskog sustava dužan je o svom trošku ugraditi brojila s daljinskim očitanjem prilikom 
zamjene brojila i opremanja novih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca iz kategorije 

kućanstvo za tarifne modele Bijeli, Plavi i Crni te kupaca iz kategorije poduzetništvo za tarifne 

modele Bijeli, Plavi i Žuti u skladu s provedbenim planom iz stavka   
4. ovoga članka.  

(6) Rok za opremanje svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca iz stavka 5. ovoga   
članka brojilima s daljinskim očitanjem je 10 godina od dana stupanja na snagu ovih Općih 
uvjeta za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo i 15 godina za krajnje kupce iz kategorije 
kućanstvo.  
 
Odredbe stavaka 3., 4. i 5. su kontradiktorne. Provedbeni plan donosi se na temelju akta 
ministra. U st.5. kaže da ako u tom aktu nije predviđena ugradnja, mi u skladu s provedbenim 
planom ugrađujemo brojila, a nećemo to imati u provedbenom planu jer nije predviđeno aktom 
ministra.   

 
Članak 111. 

 
(1) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 3 tri godine od dana stupanja na snagu ovih 

Općih uvjeta opremiti u skladu s mrežnim pravilima sva obračunska mjerna mjesta krajnjih 
kupaca s priključnom snagom većom od 20 kW brojilima s daljinskim očitanjem koja 
omogućuju mjerenje snage i jalove energije. 

(2) Operator distribucijskog sustava dužan je u roku od 5 pet godina od dana stupanja na snagu 
ovih Općih uvjeta opremiti u skladu s mrežnim pravilima sva obračunska mjerna mjesta 
krajnjih kupaca iz kategorije poduzetništvo s priključnom snagom do uključivo 20 kW brojilima 
koja omogućuju mjerenje jalove energije.  

(3) U slučaju ugradnje brojila iz stavka 1. ovoga članka krajnji kupac raspoređuje se u tarifni model 
Crveni, a operator je dužan demontirati ograničavalo strujnog opterećenja ukoliko postoji.  
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Članak 112. 

 
(1) Korisnici mreže koji do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta nisu s operatorom sustava 

sklopili pisani ugovor o korištenju mreže mogu od operatora sustava zatražiti sklapanje ugovora 
o korištenju mreže.  

(2) Korisnici mreže koji do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta nisu s operatorom sustava 
sklopili pisani ugovor o korištenju mreže imaju sva prava vezana uz korištenje mreže koja bi 
proizlazila iz tog ugovora.  

 
Članak 113. 

 
(1) Opskrbljivači su dužni uskladiti uvjete opskrbljivača s ovim Općim uvjetima u roku od 90 dana 

od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.  
(2) Operator sustava dužan je uskladiti svoje računalne aplikacije s ovim Općim uvjetima u roku od 

godine dana od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta.  
 

Članak 114. 

 
Operator sustava i opskrbljivač pod obvezom javne usluge dužni su javno objaviti obrasce svih ugovora 
utvrđenih ovim Općim uvjetima, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovih 
Općih uvjeta. 
 

Članak 115. 

 
Opskrbljivači su dužni na zahtjev Agencije dostaviti energetske podatke te podatke o ostvarenim 
cijenama na razini obračunskih mjernih mjesta po tarifnim kategorijama i modelima koji se koriste u 
metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije i metodologiji za 
određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije. 
 

Članak 116. 

 
Krajnji kupac koji do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta nije sklopio pisani ugovor o 
opskrbi u okviru javne usluge i/ili pisani ugovor o korištenju mreže ima pravo na opskrbu u okviru 
javne usluge u skladu s ovim Općim uvjetima i metodologijama za određivanje iznosa tarifnih 
stavki u okviru javne usluge. 
 

Članak 117. 
 
Nadzor nad provedbom ovih Općih uvjeta obavlja Agencija. 

 

Članak 118. 

 
Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti za opskrbu električnom 
energijom („Narodne novine“, broj 14/2006), osim odredbi članka 3. do 12., članka 14. do 18., članka 

22., članka 24., članka 26. i članka 28. koje prestaju važiti danom stupanja na snagu propisa iz članka 
32. stavka 1. Zakona o energiji („Narodne novine“, broj 120/2012 i 14/2014). 
 

Članak 119. 
 
Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“. 
 

 

Klasa:  
Urbroj: 

Zagreb, _________ 2015. 
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Predsjednik Upravnog vijeća 
 

 

Tomislav Jureković, dipl. ing. 
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PRILOG 2. RADNI MATERIJAL 

 

Načelne primjedbe 

 

 Poseban problem predstavljaju članci postojećih OU čija se primjena privremeno zadržava, a 
dijelom se kose s nekim odredbama ovih novih OU, vezano za priključenje na mrežu. 

 Razgraničenje između operatora i korisnika mreže bilo po pitanju vlasništva ili nadležnosti potpuno 
je otvoreno, pa se ovi Opći uvjeti u tom smislu trebaju doraditi. Umjesto da su se u odnosu na 
važeće Opće uvjete dodatno pojasnili međusobni odnosi između operatora sustava i svih korisnika 
mreže, otvorene su nove dvojbe vezano za uređivanje i usklađenje mjesta mjerenja, mjesta 
predaje/preuzimanja električne energije i vlasništva nad dijelovima mreže i postrojenja. 

 Ako ostaju standardizirane vrijednosti za ograničavala strujnog opterećenja, granična snaga za 
tarifni model „crveni“ trebala bi biti 22,08 kW uz simetrično opterećenje (limitatori 3x32 A).  

 Obračunsko razdoblje za kategoriju kućanstvo može biti godišnje ili polugodišnje – na određenim 
područjima HEP ODS-a kao što je npr. Elektra Zagreb tijekom cijele godine je kontinuirana 
potrošnja električne energije kod  kategorije kupaca kućanstvo. Obzirom na druge energente (plin, 
toplana), prosječna potrošnja električne energije u kućanstvu znatno je manja nego kod kupaca u 
priobalnom dijelu Hrvatske, a gdje i sama potrošnja zavisi od godišnjeg doba (ljetna i zimska 
potrošnja) iz razloga nedostatka drugih energenata u širokoj upotrebi. Uvođenjem polugodišnjeg 
očitanja u Elektri Zagreb sukladno odredbama OUEE (NN 14/06) došlo se do saznanja da se 
smanjenjem roka očitanja na polovicu vremena nije poboljšala naplata, nisu se smanjili gubici, 
nema odstupanja u potrošnji kroz obračunska razdoblja, a troškovi očitanja i obračuna su najmanje 
udvostručeni.  

 Kupcu koji je izgubio status krajnjeg kupca sukladno OUEE (NN 14 /06) nije primjereno retroaktivno 
vraćati pravo na priključnu snagu. Predloženom odredbom u članku 108. uvodi se jedna vrsta 
pravnog kaosa.  

 Ostaje otvoreno važno pitanje - koliki su troškovi poslovanja (uz nedovoljan broj radnika) i uređenja 
OMM u skladu s novim OU? Kako se radi o OMM koja su u većini i uređena po starim OU, 
predlažemo da se uređuju prema novim OU u trenutku zamjene brojila zbog isteka baždarnog roka 
ili prilikom bilo kakvog zahvata na predmetnom OMM. 

 Smatramo da su nepotrebno uvedeni i neki novi dokumenti koji dodatno opterećuju poslovanje, a 
njihov sadržaj bi mogao biti sastavni dio već postojećih dokumenata. 

 Za tarifni model „crni“ (upravljana potrošnja) predlaže se donošenje novih odredbi kojima bi se 
propisala dodatna pravila u smislu uređenja i unaprjeđenja te šire primjene na području cijele 
distribucijske mreže. 

 Zaključno, općenito su prilikom definiranja rokova Operatoru distribucijskog sustava propisani 
nerealno kratki rokovi dok je ostalim subjektima omogućena komocija, a za neke bitne stvari nisu 
uopće definirani rokovi. 

 Granica priključne snage od 20 kW za crveni tarifni model je nespretno određena ukoliko na snazi 
ostaje odrednica iz čl. 10 „Pravilnika o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za 
povećanje priključne snage“ po kojoj se priključna snaga određuje umnoškom nazivnog napona i 
nazivne struje ograničavala strujnog opterećenja iz niza standardnih vrijednosti struja. U tom 
slučaju granicu za crveni tarifni model bi trebalo definirati sa snagom od 22,08 kW. Također, bilo bi 
dobro predvidjeti prijelazni period u kojem postojeći kupci s priključnim snagama između 20 kW i 30 
kW moraju (mogu) odrediti u kojem tarifnom modelu žele biti (bijeli ili crveni) budući da u trenutku 
izdavanja EES su bile drugačije granice tarifnih modela. 

 Rokovi opremanja obračunskih mjernih mjesta (čl. 110 i čl. 111) su vrlo kratki i kada bi postupak 
nabave bio brz i efikasan.  

 Sukladno čl. 247. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11) potrebito je 
nomotehnički urediti članke: 4, 5, 10, 14, 15 sa člancima: 4, 6, 17, 99, 106, 108, 112 i 116 ovih 
općih uvjeta na način da se umjesto pojma „zaključuju“ stavi pojam „sklapaju“ 

 Smatramo da je potrebito pojednostaviti i ujednačiti sustav predviđenih rokova u ovim Općim 
uvjetima na način da se izbjegne nepotrebno razlikovanje rokova od po jedan dan (npr. 3 dana, 5 
dana, 7 dana, 14 dana, 15 dana itd.) te izbaciti rokove predviđene na radne dane. Pored 
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navedenog, smatramo da treba izbjeći rokove predviđene u satima, ako je ikako moguće jer u 
praksi često puta istima nije moguće udovoljiti iz objektivnih razloga. 

 Potrebito je nomotehnički urediti članke ovih Općih uvjeta u kojima se rokovi pišu slovima ili 
brojevima na jednoobrazan način. (predlaže se da to budu rokovi iskazani brojevima npr. čl. 
12,14,15,20,26,30,51,58,59,63,88,93,110 i 111.) 

 Pojam „naknada za korištenje mreže“ treba usuglasiti sa Metodologijom za određivanje iznosa 
tarifnih stavki kao i pojedinih elemenata tarifnih stavki i Tarifnim sustavom za opskrbu električnom 
energijom s iznimkom povlaštenih kupaca bez visine tarifnih stavki gdje je navedena „mjesečna 
naknada za opskrbu električnom energijom“. 

 Sukladno čl. 62.t.7. Zakona o tržištu električne energije (NN 22/13), a u svezi čl. 212 i 360-373 
Zakona o obveznim odnosima  predlažemo transparentno korištenje izraza „raskid odnosno otkaz 
ugovora“ u svim člancima ovih Općih uvjeta gdje se spominje pojam raskida ugovora (npr. čl. 
5,8,9,10 i 13). 

 Procjena mjesečne potrošnje električne energije definirana je čl. 65. ovih Općih uvjeta… pa je 
nomotehnički ne treba navoditi u drugim člancima (npr. čl. 50.t.4.) 

  
Prijedlog Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom enrgijom (OU) s jedne strane ne donosi 
konceptualne promjene dok s druge strane postojeće procese ne pojednostavljuje, a neke čak dodatno 
usložnjava. 
 
Tekst predloženih OU je u nekim dijelovima suviše sažet što daje određenu slobodu u tumačenju pojedinih 
procesa a što rezultira različitom poslovnom praksom  pa predlažemo da se proširi u dijelu posebnih 
slučajeva kao što je primjerice pravo na priključenje ratom uništenih objekata.  
 
U prijedlogu se navodi puno pisane korespondencije s krajnjim korisnikom, pa se postavlja pitanje da li isto 
podrazumijeva predana pošta na pošti ili će se tražiti sve preporučeno i s povratnicom? 
 
Općenito, dani rokovi su često prekratki jer je predlagatelj promatrao operatora distribucijskog sustava kroz 
organizaciju Elektri, pri tome zaboravljajući da je operator distribucijskog sustava jedna pravna osoba te da 
sukladno predloženom, korisnik mreže može adresirati neki zahtjev na bilo koju adresu u RH pa samo 
obrada ulazne pošte u ovako velikoj organizaciji traje nekoliko radnih dana, čime su dani rokovi neodrživi. 
 
Zadržavanje postojećeg koncepta akontacija nije primjereno uvjetima otvaranja tržišta. U nastavku su 
pobrojeni bitni razlozi koji traže promjenu koncepta: 

 Kao bitno načelo svuda se ističe kako izdani računi moraju biti utemeljeni na stvarnoj potrošnji, a 
postojeći akontacijski sustav se temelji na potrošnji u istovjetnom prethodnom razdoblju, 

 Nedovoljna fleksibilnost, naime slanjem kupcu 6 akontacijskih uplatnica u slučaju promjena (cijena, 
opskrbljivača, potrošnje, vlasništva…) kupcu ostaju fizički izdane akontacijske rate što dovodi do 
zabuna, 

 Neusklađenost sa Zakonom o PDV-u po kojem se kupcu mora izdati račun za izvršene usluge i 
isporučenu robu, 

 Obračun nestandardnih usluga u slučaju jednog računa (inače bi usluga ostala neobračunata i do 6 
mjeseci, a što nije dozvoljeno). 

Slijedom navedenog, za kupce kategorije kućanstvo potrebno je uvesti mjesečno slanje računa utemeljeno 
na akontacijskoj potrošnji ili dostavljenom stanju brojila. Svaki kupac bi imao mogućnost  krajem mjeseca 
dostaviti očitanje temeljem kojeg mu se obračunava potrošnja i nastavno izrađuje račun. Samo za kupce 
koji ne dostave stanje brojila temelj za obračun je akontacija (prema istom razdoblju prošle godine). 
Također je potrebno uvesti pravilo da očitanja dostavljena od 25. do 3. se prihvaćaju sa 1. u mjesecu (zbog 
pojednostavljenja obračuna SMN, promjene opskrbljvača i promjene cijena). Računi se izdaju početkom 
mjeseca za prethodni mjesec (kasnije dospijeće u odnosu na dosadašnji sustava) ali na tako izdane račune 
mogu se obračunavati kamate. Tako se postupa 5 mjeseci, a u 6. mjesecu se radi račun temeljem očitanja 
ODS-a. Predlaže se napustiti koncept samoočitanja, odnosno uvesti poticanje kupaca da dostavljaju 
očitanje. Očitanje malih poduzetnika provoditi jednom u tri mjeseca: Procjena potrošnje se radi za dva 
mjeseca, dok je za treći mjesec temelj očitanje (računi se šalju mjesečno). 
 
Ugovaranje snage na srednjem naponu treba napustiti jer je isto arhaično. Poznata je stvar da se u sustavu 
ništa ne dogodi ukoliko kupac ne ugovori snagu. Obzirom na puno dinamičnija vremena, poduzetnici se 
nepotrebno „kažnjavaju“ kako  nepotrebnim administriranjem tako i financijski, a zbog propusta 
obavještavanja operatora o promjeni planirane snage. Činjenica je da se kod gradnje priključka mreža 
dimenzionirala za priključnu snagu. Stoga predlažemo ukidanje ovakvog načina penalizacije, a predlažemo 
uvođenje penalizacije u odnosu na snagu iz EES-a bez obzira na naponski nivo, a za kupce kod kojih se 
snaga mjeri (ako kupac koristi snagu primjerice za 5 ili 10% veću od snage iz EES mora  to platiti u 
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trostrukom iznosu). Takvim sustavom se potiču korisnici mreže na dokup snage. Upozorenja zbog 
prekoračenja snage u odnosu na EES treba slati samo ukoliko ugrožavaju mrežu. 
 
Proces ustupanja ugovora znatno pridonosi složenosti procesa promjene opskrbljivača te se predlaže isti 
napustiti. Naime u mnogim državama se računi izdaju samo na vlasnika, a vlasnik u okvirima ugovora o 
najmu rješava pitanje plaćanja računa. Slijedom navedenog predlaže se propisivanje predloženog koncepta 
dok bi se u slučaju najma samo iznimno (samo u slučajevima kada je vlasnik država)  sklapao ugovor sa 
najmoprimcem, a temeljem stvarnog prava, odnosno ugovora o ustupanju. 
 
Rokovi – na mnogim mjestima navode se rokovi u kojima se mora odgovoriti na zahtjev korisnika mreže 
dok s druge strane za neke procese nije ništa propisano. Predlažemo opći rok 15(10) radnih dana a u 
izuzetnim  slučajevima potrebno ga je prilagoditi procesu. 

 
Obavještavanje korisnika mjernih podataka mora imati neku svrhu. Primjerice, ukoliko privremene obustave  
isporuke električne energije se neće valorizirati kroz obračun ostvarenja opskrbljivača, nejasna je svrha 
stalnog obavještavanja korisnika mjernih podataka, a bitno će opterećivati sustav razmjene podataka. 

 Definirati općim uvjetima promjenu kategorije potrošnje (prijelaz sa gospodarstva za kućanstvo i 
obrnuto) za kupce koji su izabrali opskrbljivača. Npr. kupac gospodarstva koji je na HEP Opskrbi 
d.o.o.  dolazi kod HEP ODS-a tražiti promjenu kategoriju potrošnje u kućanstvo, a da o tome nije 
prethodno obavijestio i  HEP Opskrbu d.o.o. U takvim slučajevima kad smo kupca prebacivali na 
kućanstvo morali smo ga automatski staviti na HEP Opskrbu d.o.o. iako nije sklopio ugovor o 
opskrbi za kategoriju kućanstvo jer još uvijek imao s HEP Opskrbom d.o.o. važeći ugovor o opskrbi  
za poduzetništvo budući nije zatražio njegov raskid.  

 Kupac gospodarstva koji ima izabranog opskrbljivača trebao bi prvo kod njega najaviti da mijenja 
kategoriju potrošnje u kućanstvo te zatražiti raskid ugovora za poduzetništvo i kad kod HEP ODS-a 
promijeni kategoriju (izdavanje EES može potrajati i do mjesec dana) ponovno se obratiti 
opskrbljivaču za sklapanje novog ugovora o opskrbi za kategoriju kućanstvo.  

 Nedefiniran raskid ugovora o korištenju mreže i posljedice raskida – rokovi za podnošenje zahtjeva 
za ponovno priključenje na isključenom MM za koji je raskinut ugovor o korištenju mreže (nakon 
roka od 5 godina), mogućnosti raskida ugovora na zahtjev operatora sustava prije isteka roka od 5 
godina npr. u slučaju nepridržavanja ugovornih obveza npr.  isključenje zbog neplaćanja. 

 Isključenje na zahtjev opskrbljivača trebalo bi biti detaljnije definirano i točno navedena sva prava i 
obveze operatora sustava, opskrbljivača i krajnjeg kupca ili bi se postupak isključenja na zahtjev 
opskrbljivača trebao definirati u posebnom Pravilniku kao npr. Pravila o promjeni opskrbljivača el. 
energijom. 
 

Predlažemo da se ne mijenja vrijednost priključne snage koja je granica za primjenu tarifnih modela koji 
uključuju tarifni element obračunske vršne radne snage (20kW). Navedena promjena, u pravilu, ne ide u 
korist kupaca, nama uzrokuje troškove usklađenja i naići će na velik otpor kod postojećih kupaca koji imaju 
priključnu snagu između 20kW i 30kW, naročito onih koji su se odrekli snage da bi „izašli“ iz crvenog 
tarifnog modela. 
 
Potrebno jasno definirati prava kupca na snagu bez ponovnog plaćanja naknade o priključenju nakon 
isključenja i/ili raskida ugovora o korištenju mrežom – naročito povesti brigu o člancima OU koji ostaju na 
snazi (spomenuto u komentaru pod red br. 108). 
 

1. Novim prijedlogom propisa nije jasno utvrđen  gubitak statusa kupca. 
  
Čl. 8. propisuje mogućnost isključenja OMM po zahtjevu korisnika, a st.(3) istoga članka propisuje 
da „obavijest o razlozima zbog kojih korisnik mreže može izgubiti pravo korištenja mreže na 
isključenom mjernom mjestu“ sadrži obrazac zahtjeva. Budući da je gubitak statusa kupca i do sada 
bio različito tumačen i predmet čestih žalbi, a posljedica je ponovno plaćanje naknade za 
priključenje, smatramo da isto treba biti jasno definirano sa OU, posebno pitanja: 
- gubi li se status kupca trenutno raskidom ugovora o korištenju mreže 
- uvjetuje li zahtjev kupca za demontažu priključka i/ili mjerne opreme raskid ugovora o 

korištenju mreže 
- zadržava li se (i u kojem roku) pravo na priključnu snagu na lokaciji na kojoj se demontira 

priključak i mjerna oprema po zahtjevu vlasnika zbog rušenja postojeće i izgradnje nove/novih 
građevina sukladno aktima o gradnji 
 

Čl. 108. omogućuje kupcima obnavljanje statusa kupca. Priznaje li se obnavljanje statusa kupca 
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samo za građevine sa postojećim isključenim priključkom ili je obnavljanje statusa vezano uz k.č. 
(bez obzira da li postoji priključak, građevina ili dio građevine)  

 
2. Novim prijedlogom propisa za krajnje kupce sa priključnom snagom većom od 20kW (do sada 

29,9kW) predviđena je obveza primjene tarifnog modela  koji uključuje tarifni element  obračunske 
vršne radne snage. Za očekivati je od postojećih kupaca podnošenje zahtjeva za smanjenje 
priključne snage zbog prelaska u povoljniji tarifni model. Smatramo da isto treba biti definirano u 
OU, odnosno da izdavanjem nove EES sa smanjenom priključnom snagom po zahtjevu kupca 
zbog prelaska u povoljniji tarifni model kupac trajno gubi pravo na priključnu snagu koje se 
odrekao.   
 

Točka 7.5.-Priključak i obračunsko mjerno mjesto Poglavlje sa člancima 23. do 27. nepotpuno je i 
nedorečeno, budući da nije dalo niti temeljne obveze i nadležnosti operatora i korisnika za izgradnju novog 
priključaka. 
Obrazloženje: članci 25. i 26. definiraju obveze održavanja priključka bez ikakvog logičnog slijeda iz čega to 
proizlazi, niti se definira sa kojim dokumentom se propisuju principi izgradnje i financiranja priključaka.  
 
 

Članak 36. Zajednička potrošnja 

Članak 41. St.1 raskid ugovora o mreži nakon 90 dana od obustave isporuke el.en. 

Članak 43. 
st. 3 daje mogućnost kupcu da 1 godinu nakon raskida ugovora o korištenju mreže ne gubi 
status kupca 

Članak 94. St.4 mogućnost isključenja na svim OMM 

Članak 81. Kupac odgovara za otuđenje ili uništenje mjerne opreme i snosi troškove 

 
U nekim člancima (npr. čl. 14. i čl. 15.) propisano je da krajnji kupac mora o promjenama na mjernom 
mjestu (npr. vlasništvo građevine) obavještavati i opskrbljivača i operatora sustava. U praksi to neće 
funkcionirati pa bi odnose trebalo pojednostaviti i obvezati samo jednog sudionika za odnose s kupcima, 
ovisno o vrsti promjene. 
 
Potrebno je s nivoa HEP-ODS-a razraditi glavu VI. prijedloga OU, a koja se odnosi na pravila i uvjete 
kojima se uređuju odnosi između opskrbljivača i ODS-a. Ukoliko će mrežarinu naplaćivati opskrbljivač, te 
ćemo mu ODS ispostavljati račun postavlja se pitanje kako ćemo se osigurati da nam novci budu i 
dostavljeni. Znamo  da je to pitanje Ugovora između opskrbljivača i ODS-a, ali stvarno je pitanje što će biti 
u slučaju neplaćanja i u slučaju da opskrbljivač ode u stečaj ?  
 
U prijedlogu novih OU se spušta granica za TM crveni sa 30 kW na 20 kW. Praksa je pokazala da se TM 
crveni kupcima isplati tek kada im je priključna snaga i potrošnja bitnije veća od 30 kW ( cca. 70 i više što 
ovisi o režimu potrošnje električne energije i vršnom opterećenju). Rezultat toga je bio da su kupci dijelili 
mjerna mjesta ili odricali se snage samo da bi bili TM bijeli. Sada granicu spuštamo još 10 kW dolje tako da 
će kupci opet spuštati snagu da uđu u TM bijeli. Smatramo da granicu za daljinsko očitavanje treba spuštati 
( možda i niže ), ali uvjet za TM crveni bolje  ostaviti na 30 kW ( možda i povećati ). 
 
U prijedlogu OU nije predviđeno sklapanje Ugovora o korištenju mreže na određeno vrijeme ( slučaj za 
gradilišne i privremene priključke ). Prema članku 5. stavak 1 OU Ugovor o korištenju mreže sklapa se na 
neodređeno vrijeme. Prema tom stavku može se zaključiti da autor nije predvidio priključivanje privremenih 
priključaka ili je to zamislio nekako drugačije. U svakom slučaju na ovo treba ukazati. 
 
Dio sadržaja čl.75. postojećih Općih uvjeta je u prijedlogu Općih uvjeta izostavljen, a važan je i na njega su 
vezane odredbe u nekim člancima: 

1. Mjerila kod priključenja kupca ili proizvođača na mrežu moraju imati valjan ovjerni žig, odnosno 
             valjanu ovjernicu o udovoljavanju mjeriteljskim zahtjevima. Ovjerni žig brojila i uklopnih satova 
             kod priključenja mora biti za tekuću ili prethodnu godinu. (veza čl.52.st.5) 
 

2. Mjernu opremu preko koje se može utjecati na mjerenje operator sustava dužan je plombirati   kod  
             priključenja i mora biti plombirana tijekom uporabe, a mjerni ormari moraju biti zaključani od strane  
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             operatora sustava. (veza čl.54.st.3.) 
3. Kupac ili proizvođač može u dogovoru s operatorom sustava i svojom plombom dodatno plombirati 

             mjernu opremu. 
 

4. Od čl. 37. nadalje spominju se tarifne stavke – što će biti s Tarifnim sustavom u kojem je isto 
detaljnije pojašnjeno? U slučaju promjene će se raditi izmjene i Općih uvjeta i Tarifnog sustava i…. 
?  

a) Respektirajući stečena prava(stečena sukladno do sada važećim zakonskim i podzakonskim 
aktima) postojećih korisnika mreže (krajnjih kupaca) uočava se da ista dijelom nisu poštivana. Koji 
su razlozi da je za kategoriju kućanstvo, prag uvjeta mjerenja vršne obračunske snage i 
prekomjerne jalove energije pomaknut s dosadašnje priključne snage 30 kW na 20 kW. Ako su 
procjene da će standard domaćinstva padati, a ne rasti, onda se prijedlog može prihvatiti, u 
protivnom je neprihvatljiv. Pojedina konzumna područje se dovode u neravnopravni položaj. 
 

b) Poglavlje 8.6 (Pravila u slučaju postojanja više obračunskih mjernih mjesta krajnjeg kupca) nije 
obradilo, a potrebno je obraditi, sumarno obračunsko mjerno mjesto radi rezervnog napajanja koje 
je realizirano s različite naponske razine koje su u nadležnosti dvaju operatora sustava (operator 
prijenosnog sustava i operator distribucijskog sustava). 
 
Primjer : Cemex, Kaštela. Osnovno napajanje na 110 kV (nadležnost operator prijenosnog   
sustava), a rezervno napajanje na 35 kV (nadležnost operatora distribucijskog sustava). 

             Prijedlog: omogućiti sumarno obračunsko mjerno mjesto samo ako je rezervno napajanje      
realizirano iz iste pojne točke kao i osnovno napajanje. Kod primjene tarifnih modela i stavki primjeniti          
princip proporcionalnosti ostvarene snage i energije na pripadajućoj naponskoj razini. 

 
c) nije regulirano pitanje s kim se sklapa ugovor o korištenju mreže za mjerna mjesta zajedničke 

potrošnje u zgradama (stubišta, garaže, hidrocel i dr.) 
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Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke  

Članak 1.  

Članak 2. 

Ne spominju se pojašnjenja pojmova kao što je javna usluga, univerzalna usluga, 
zajamčena opskrba, kupac vs. krajnji kupac vs. korisnik mreže, korisnik građevine, 
mjesečna novčana obveza, naknada za obračunsko mjerno mjesto (doduše piše u čl. 41.), 
zajednička potrošnja – nužno je dodatno pojasniti navedene pojmove radi bolje razvidnosti 
propisa. Najčešća pitanja kupaca su upravo za tumačenje ovih pojmova. 
 
Elektroenergetska suglasnost – predlaže se da elektroenergetska suglasnost ima značenje 
koje ima i danas, a to je dokument koji se izdaje korisniku mreže nakon priključenja sa 
osnovnim tehničkim parametrima priključka i mjernog mjesta.  
Dokument kojim se definira tehničke i posebne uvjete priključenja treba nazvati Prethodna 
EES (kao i danas) ili Tehnički uvjeti priključenja. 
Potrebno je definirati pojam zatvoreni distribucijski sustav. 
 
Pojam priključna snaga je nedostatno i nedovoljno precizno definiran. Naime, priključna 
snaga kod obračunskih mjernih mjesta s priključnom snagom do 20 kW nema isto značenje 
kao priključna snaga kod obračunskih mjernih mjesta s priključnom snagom iznad 20 kW. 
Odobrena priključna snaga se ne može na jednako vrijedan način eksploatirati. Za mjerno 
mjesto s priključnom snagom iznad 20 kW, priključna snaga je identična vršnom 
opterećenju što i treba biti, dok to za mjerno mjesto s priključnom snagom do 20 kW nije 
slučaj. Bilo bi poželjno da priključna snaga ima isto značenje bez obzira na njen iznos. 

Članak 3. 

iznimni događaj – bolje definirati!  

kvaliteta napona – službena oznaka norme nije HRN 50160, nego HRN EN 50160 
(pogledati na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za norme) 

mjesto preuzimanja … - ne smije ostati nedorečen kriterij po kojem se to mjesto određuje, 
jer se na njemu graniče nadležnosti i pogotovo odgovornosti. Postojeća uvjetovanost s 
vlasništvom u važećim Općim uvjetima je dobra, budući da su teško provedive nadležnosti 
bilo u vođenju ili održavanju nad dijelovima postrojenja koji su  u tuđem vlasništvu. To je 
pogotovo opasno u preuzimanju odgovornosti u takvim slučajevima. 

prekid napajanja – pojasniti; odakle je preuzeta definicija? 

priključak – definiciju potrebno izmijeniti ("priključak s budućom elektroenergetskom 
mrežom" - ?!?) 

viša sila – predlaže se dodati definiciju 

vršno opterećenje – promijenjena definicija?! 

Tumačenje izraza elektroenergetska suglasnost – nije u skladu s odredbama članaka (3. 
do 12., članka 14. do 18., članka 22., članka 24., članka 26. i članka 28)  starih OU koje 
ostaju na snazi nakon stupanja na snagu novih OU. Izbaciti izraz elektroenergetska 
suglasnost  jer je njeno tumačenje neusklađeno s dijelom važećih starih OU 
 
Potrebno je definirat izraz korisnik mreže. Prijedlog: fizička ili pravna osoba koja koristi 
prijenosnu i distribucijsku mrežu temeljem sklopljenog ugovora o korištenju mreže. 
 
U tumačenje izraza iznimni događaj dodati i drugih izvanrednih okolnosti . 
 
U tumačenju izraza priključak dodati na kraju: osim onih izgrađenih prije 2006. 
Elektroenergetska suglasnost –iz definicije proizlazi da se ukida PEES, a za što u kasnijem 
tekstu nije jasno naznačeno. 
Pojam prekid napajanja nije jasno napisan i ne može se egzaktno pratiti bez registrirajućeg 
mjernog uređaja. Predlaže se promjena definicije 
Priključak – nedovoljno definirano; obuhvaća sve od postojeće mreže do uključujući OMM 
Priključna snaga – nedovoljno definirano – povezati sa limitatorima 

pojam "prekid napajanja" (str. 3/43) se definira kao stanje ako je napon na mjestu predaje niži od 5% 

Un – u suprotnosti sa Pravilnikom o normiranim naponima ....(NN 28/00) 
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nedostaje definicija operatora mreže koja se koristi u čl. 57. prijedloga Općih uvjeta 

Predlažemo izmjenu sljedećih definicija: 

- elektroenergetska mreža (u daljnjem tekstu: mreža) – mreža za opskrbu električnom 

energijom odnosno skupina povezanih jedinica mreže za prijenos i/ili mreže za distribuciju 

električne energije,  

Obrazloženje: prvi dio definicije (koji predlažemo brisati), a koji se pojašnjava drugim 

dijelom i drugi dio (koji predlažemo da ostane) ne znače isto. Vidi značenje „opskrbe 

električnom energijom“ u ZOTEE. 

- elektroenergetska suglasnost – isprava kojom operator prijenosnog sustava ili operator 

distribucijskog sustava utvrđuje tehničke parametre priključenja za građevinu ili dio 

građevine koja je priključena na elektroenergetsku mrežu, 

- iznimni događaj – događaj koji uzrokuje poremećeni ili izvanredni pogon mreže..... 

- kvaliteta napona – značajke usklađenosti izmjerenih značajki napona na mjestu preuzimanja 

i/ili predaje električne energije s vrijednostima navedenim u HRN 50160 

- 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, 

- 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, 

- priključak – fizički priključak na prijenosnu mrežu ili distribucijsku mrežu koji obuhvaća 

mjernu opremu i obračunsko mjerno mjesto, a koji je sastavni dio mreže, 

Obrazloženje: Definicija bi trebala biti ista kao u ZOTEE. Možda bi bilo bolje da se u 

podzakonskom aktu ne definira, kad je definirana Zakonom (vidi čl.2 OU). 

 

U tekstu OU potrebno je načiniti usklađivanje pojmova. U tekstu OU se koriste pojmovi „korisnik 

mreže“, „kupac“ i „krajnji kupac“.. 

Mjesto preuzimanja / predaje el.energije dodati ( kao u starim OU ) da je to mjesto razgraničenja 

vlasništva između operatora sustava i korisnika mreže  

 Ubaciti značenje izraza viša sila, kao u postojećim OU-ima. Na primjer: 

viša sila – svi događaji i okolnosti koji su temeljem Zakon o energiji određeni višom silom 

U značenje izraza prekid napajanja dodati „…u trajanju duljem od 1,5 sekunde.“, kao u postojećim 

OU-ima. Na primjer: 

prekid napajanja – stanje pri kojemu je iznos napona na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne 

energije niži od 5% nazivnog napona, u trajanju duljem od 1,5 sekunde. 

U prijelaznim i završnim odredbama operator je obvezan dati i obrazac ugovora o izgradnji 

priključka u javnost 60 dana po stupanju Uvjeta na snagu. Po kojem propisu se ugovor izrađuje? 

Ograničavalo strujnog opterećenja – ispred 20 kW treba dodati riječ uključivo. 

Priključak – potrebno preciznije definirati, ovako može dovesti do zabune da se priključak sastoji 

samo od mjerne opreme i obračunskog mjernog mjesta 

Umjesto naziva modela "Crni" staviti "upravljivi tarifni model" ili sl. 

-elektroenergetska suglasnost ima dvostruku definiciju u «prijelaznom» razdoblju, jer dio članaka u 
svezi EES ostaje važiti iz OU (NN14/2006), dok se ne donese Postupak izdavanja EES prema članku 32. 
Zakona o energiji. Možda navesti u definiciji da donošenja tog dokumenta vrijedi definicija EES iz 
starih OU  
 
-definicija prekid napajanja „...niži od 5% nazivnog napona“??  
Dosadašnja definicija je bila da je to «stanje u kojem nema napona duljem od 1,5 s».  
A sada je definirano da je prekid napajanja samo iznos koji je manji od 5% nazivnog, dok norma HRN 
50160 govori o 1%Un za vrijeme usrednjavanja 10 ms.  
Definicija je nepotpuna i trebali bi barem napraviti neku granicu ili se povezati na definicije 
propisa/normi u svezi kvalitete napona.  
Dodati pojašnjenja: "zajamčena opskrba", "javna usluga", "univerzalna usluga". 

 

Kod pojma “samoočitanje brojila” - možda bi bilo dobro navesti u kojem vremenskom periodu treba 

biti dostavljeno stanje brojila a da bi se to očitanje smatralo samoočitanje za obračun 

U definiciju iznimnog događaja dodati da on obuhvaća i ispad, grešku, neispravnost ili kvar jedinica 
mreže: 
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iznimni događaj – poremećeni ili izvanredni pogon mreže, ispad, greška, neispravnost ili kvar jedinice 
mreže ili ograničenje i/ili obustava isporuke električne energije u uvjetima manjka električne energije 
u elektroenergetskom sustavu,  
 
Iznimni događaj vezan je uz: 

 kvalitetu opskrbe (čl. 18.), 

 naknadu štete (čl. 34.), 

 obračun vršne snage (čl. 46.), 

 obustavu isporuke el. energije (čl. 97.).  
 
Pojmovi ispad, greška, neispravnost i kvar definirani su u Mrežnim pravilima. 

Članak 4. 

Stavak (1) 

Zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže – novi papir/formular koji implicira bitnu 
promjenu postupka izdavanja EES i priključenja; trenutno se ugovor o korištenju mreže 
izdaje prilikom priključenja, zajedno sa EES, a taj dio sadašnjih OU i dalje važi! 

Stavak (2)  

Brisati iz teksta… „ili suglasnosti“…. tako da kraj rečenice glasi: "… zahtjev iz stavka 1. 
ovoga članka podnosi suvlasnik na temelju pisane suglasnosti ostalih suvlasnika ovjerene 
kod javnog bilježnika." 

Stavak (3) 

Spominje se EES i "ugovor o izgradnji priključka" – zašto mora priložiti dokaz o uplati, ako 
već ima EES? Po važećim OU ne izdajemo EES bez da je sve po ugovoru plaćeno, a taj 
dio OU i dalje je na snazi. Znači li to možda povratak na OU prije 2006. (nema PEES, 
ugovora o priključenju, naknade za priključenje, jedinične cijene po kW, plaćanje priključka 
po stvarnim troškovima…)?  

 

Stavak (7)  

U Zapisniku iz stavka (6) se utvrđuje stanje brojila, pa nema potrebe slati naknadno 
posebnu potvrda sa stanjem brojila ukoliko se zapisnik odmah napiše u dva primjerka. 

Rok nije u skladu sa člankom 53., stavak (4) jer se vjerojatno radi o istoj potvrdi kao i u 
čl.53., stavak (1) !  

Ukoliko ostane obveza slanja posebne potvrde,  ..“u roku od tri radna dana“…zamijeniti sa: 
..“u roku sedam radnih dana“…  

Razmotriti mogućnost upisivanja početnog stanja brojila u ugovor o korištenju mreže, čime 
bi nestala potreba za slanjem bilo kakvih dodatnih potvrda?! 

Termin zaključen ispraviti s sklopljen. 
St.1. potrebno je dodati i osobe koje su posjedu građevine (temeljem nekog dokumenta 
odnosno temeljem posebnih propisa) mogu podnijeti zahtjev za sklapanje ugovora o 
korištenju mreže. 
St.3. ispraviti ugovor o priključenju, a ne o izgradnji.    
St. 6. i 7: u zapisnik se odmah upisuje početno stanje brojila i kao dokument dostavlja 
korisniku i operatoru i korisnicima mjernih podataka. Potrebno je definirati formu zapisnika. 
Prijedlog teksta st. 6. i 7.: 
(6) Korištenje mreže započinje isključivo uz nazočnost operatora sustava i korisnika 

mreže iz stavka 4. ovoga članka pri čemu se o tome sastavlja zapisnik o početku 

korištenja mreže koji potpisuju obje strane i svaka zadržava po jedan primjerak. 

(7) Operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od početka korištenja mreže 

pisanim putem dostaviti kopiju zapisnika iz st. 6 korisnicima mjernih podataka.  

Stavak (1) -  na koje procese se odnosi ? (primjerice priključak gradilišta – nema građevine) 

Stavak (2) - postoje situacije u praksi kada se suvlasnici ne mogu dogovoriti (nedostupan suvlasnik, 

mrtav suvlasnik, jedan suvlasnik ne želi potpisati suglasnost…) Prijedlog: temeljem pisane izjave o 
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stvarnom posjedovanju/korištenju. 

Stavak (3) -  ne možemo tražiti da novi korisnik priloži dokument kojeg mi izdajemo (EES) već je to 

preduvjet da postoji EES za nove, a kod prijepisa ODS mora dostaviti EES uz ugovor o korištenju 

mreže. 

Stavak (6) - kako nije opisan proces priključenja, iz navedenog slijedi da se nakon izgradnje OMM 

isto ne stavlja pod napon, već se prvo izgradi OMM, nakon provedbe u ODS-u definira se šifra 

OMM, temeljem šifre OMM kupac sklapa ugovor o opskrbi, slijedi proces sklapanja ugovora o 

korištenju mreže, nakon svega ODS izlazi na teren, stavlja pod napon OMM o čemu radi zapisnik na 

terenu sa korisnikom mreže (moguće odmah u zapisnik upisti i stanje brojila), nakon povratka sa 

terena pisano se šalje očitanje brojila korisniku mreže - proces je bitno složeniji nego dosadašnji; 

(kako smo često izloženi pritisku priključenju u što kraćem roku, smatramo da je proces trebalo 

pojednostaviti, a ne obrnuto!!!) 

Stavak (7) - prekratak rok za obradu RN – bolje 7 dana jer početak korištenja mreže je u načelu isti 

dan kad je i očitanje prema stavku (6) kad je predviđeno sastavljanje zapisnika. U osnovi 

nepotrebno. 

St.3 – kako će kupac zaključiti ugovor o opskrbi ukoliko nema prijavljeno OMM kod HEP ODS-a 

(ako se ova odredba odnosi na priključenje novih OMM koja do sada nisu bila prijavljena u Billing) 

 

st.6. – Izbaciti cijeli stavak ukoliko se prihvati dopuna st.7 istog članka 

OBRAZLOŽENJE: Koju svrhu ima predloženi zapisnik kada korisnik mreže mora potpisati 

izvršenje nalog za rad prilikom uključenja istoga na mrežu? Nalog za rad utvrđuje početak korištenja 

mreže. Mišljenja sam da ukoliko korisnik iz nekog neosnovanog razloga ne želi potpisati izvršenje 

naloga za rad prilikom uključenja, uključenje se neće niti izvršiti. 

st.7. – dopuniti stavak 7 tako da glasi: 

(7) Operator sustava dužan je prilikom priključenja na mrežu ili u roku od tri radna dana od početka 

korištenja mreže dostaviti  presliku naloga za rad koja sadrži početno stanje brojila korisniku mreže 

iz stavka 4. ovoga članka i korisnicima mjernih podataka. 

 

OBRAZLOŽENJE: praksa je da korisnik operatoru potpisuje nalog za rad kod uključenja napona na 

OMM pri čemu dobije presliku istoga sa traženim podatcima. 

Predlažemo slijedeće izmjene: 

- (6) Korištenje mreže započinje isključivo uz nazočnost operatora sustava i korisnika mreže 

iz stavka 4. ovoga članka pri čemu se o tome sastavlja zapisnik o početku korištenja mreže 

koji sadrži početno stanje brojila. 

- (7) Operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od početka korištenja mreže dostaviti 

početno stanje brojila korisniku mreže iz stavka 4. Ovoga članka i  korisnicima mjernih 

podataka. 

 

 

stavak 7. potrebno uskladiti  sa čl.53. u pogledu: 

3. naziva dokumenta (u čl. 4. dostavljene podatke potrebno je nazvati potvrda)  

roka dostave (dostava sa računom, a ne u roku 3 dana što je neizvedivo) 

(7) Stavak nije potreban,  jer je u stavku 6. sve obuhvaćeno. 

  St.3 - prilog „dokaz o uplati ukupnog iznosa troškova priključenja određenih ugovorom o izgradnji 

priključka“ nije potreban jer bez plaćanja ukupnog iznosa troškova priključenja nema EES; možda 

umjesto ovog treba pisati „dokaz o podmirenju dospjelih obveza za korištenje mreže na svim 

obračunskim mjernim mjestima za koje krajnji kupac ima zaključen ugovor o korištenju mreže s 

operatorom sustava“, kako je navedeno u čl.5. st.6. 

St.7 – nije jasno što se misli pod „pisanim putem“ dostave početnog stanja brojila korisniku mreže i 

korisnicima mjernih podataka; (radni nalog nema kopiju; za dostavu pisane obavijesti nakon 

provođenja radnog naloga treba više vremena (umjesto 3 radna dana 7 radnih dana) i odgovarajuća 

dorada poslovne aplikacije; spomenuti zapisnik možda?) 

 Dokaz vlasništva ne bi smio biti stariji od 6 mjeseci, tako je u većini institucija.  

U slučaju mnogobrojnog suvlasništva npr. udio 2/186 da li se priznaje većinski udio suvlasnika i što 

sa suvlasnicima koji su odselili u inozemstvo na nepoznatu adresu i nisu u kontaktu s ostalim 

suvlasnicima… 

Ovdje se vjerojatno misli na prvo priključenje napona, ali tako ne piše ili…? 

St 2.– izbaciti predzadnji podstavak „ zaključeni ugovor o opskrbi“. Ugovor o mreži trebao bi 
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prethoditi Ugovoru o opskrbi. Ovo potvrđuje i sadržaj čl.12. 

1. Tko sklapa Ugovor o korištenju mreže za zajedničku potrošnju (liftovi i rasvjeta u 

zgradama)? 

2. Ugovor o opskrbi trebao bi se sklapati nakon potpisivanja Ugovora o korištenju mreže. 

Na što će operater sustava dati suglasnost opskrbljivaču ako  Ugovor o korištenju mreže 

nije potpisan i ne postoji mjerno mjesto? 

3. stavak 2) čl. 4) trebao bi glasiti: 

U slučaju suvlasništva nad građevinom ili dijelom građevine koji se priključuje na mrežu 

zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi suvlasnik, s priloženom izjavom ovjerenom u 

potpisu kod javnog bilježnika da će osigurati operatoru sustava nesmetano izvođenje 

radova na priključku.  

4. Podstavak (alineja) 1. stavka 3) ovoga članka dopuniti...umjesto zareza na kraju rečenice 

dopisati... te, po potrebi, izjavu iz stavka 2. ovoga članka. 

 

Objašnjenje točaka 3. i 4. ovih primjedbi: 

 

Ukoliko se radi o knjižnoj suvlasničkoj zajednici, na nju se, prilikom izvršavanja prava vlasništva 

glede cijele stvari, primjenjuje članak 38. STAV. 1. ZAKONA O VLASNIŠTVU i drugim stvarnim 

pravima, koji glasi: 

Nije li što drugo određeno, svaki suvlasnik smije izvršavati glede cijele stvari sve ovlasti koje ima 

nositelj dijela prava vlasništva BEZ SUGLASNOSTI OSTALIH SUVLASNIKA, AKO TIME NE 

VRIJEĐA PRAVA OSTALIH SUVLASNIKA. 

Slijedom navedene odredbe držim da se ostvarenje prava na priključak (civilizacijska tekovina, 

interes RH i dr.) ničim ne smije vezati za dobru volju ostalih suvlasnika koji bi dali suglasnost i k 

tome još morali do javnog bilježnika radi ovjere potpisa. Nepotrebno, jer što bi netko morao pitati 

nekog da mu dozvoli imati struju. A što ako su suvlasnici umrli, nije provedena ostavina, ili ne žive u 

blizini, nisu dostupni, nepoznata boravišta, suvlasnik može biti i država RH, grad, općina, tvrtka, 

može ih biti uknjiženo od dva pa do dvadeset, trideset .... ili ne žele dati privolu, jer su u lošim 

međuljudskim odnosima s podnositeljem Zahtjeva, itd. Jednostavno kazano, priključenjem 

nekretnine nipošto se ne vrijeđa, niti ugrožava pravo trećeg, pa ni suvlasnika. Struja je usluga i ne 

mijenja imovinski status građevine niti bi pravo na stjecanje priključka trebalo tumačiti kao 

izvanredno upravljanje imovinom za što se traži suglasnost svih suvlasnika. Dakle, zbog 

nepostojanja suglasnosti suvlasnika ne bi trebalo zahtjev za priključak, odnosno za korištenje mreže 

odbaciti kao nepotpun, nego predlažem obvezati podnositelja Zahtjeva da osigura nesmetano 

priključenje i korištenje mreže, za što on može potpisati odgovarajuću IZJAVU sastavljenu u tom 

pravcu. Ovjera potpisa kod bilježnika je, čini se, sasvim suvišna, jer nije ovršna isprava. Dovoljno bi 

bilo uzeti OIB i br. osobne iskaznice, s punim podacima imena i prezimena, ime oca, supruga, 

ispravna  adresa i dr. Sve eventualne pravne posljedice, odnosno nemogućnost realizacije odnosa 

HEP-a i podnositelja Zahtjeva (korisnika mreže) može se ostvariti i raskidanjem ugovora o 

priključenju, odnosno, može se podnositelja Zahtjeva uputiti da svoje pravo na priključak protiv 

ostalih suvlasnika ostvari putem suda kroz privremenu mjeru i slično.   

Sve ovo ističem i iz razloga što će HEP-u pristizati zahtjevi za priključenje mnogobrojnih 

legaliziranih građevina s neurednim vlasničkim statusom, a cilj nam je što više građevina opskrbiti 

električnom energijom pa nema smisla komplicirati sustav i uvjete ugovaranja. 

Stavak 3 (napomena): uz zahtjev ide EES, troškovi priključenja i zaključeni ugovor o opskrbi (prije 
ugovor o opskrbi nego o korištenju?) 
Stavak 6 (napomen): nazočnost korisnika i operatora te ZAPISNIK o POČETKU KORIŠTENJA MREŽE! 

(2) U slučaju suvlasništva nad građevinom ili dijelom građevine koji se priključuje na 

mrežu zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi suvlasnik na temelju pisane suglasnosti 

ostalih suvlasnika ili suglasnosti ovjerene kod javnog bilježnika.  
Znači li to da pisana suglasnost ostalih suvlasnika ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, 

odnosno što se podrazumijeva pod "suglasnost ovjerena kod javnog bilježnika"? 

 

Je li potreban dokaz o uplati ukupnog iznosa troškova priključenja ako je već izdana EES? 

(EES ne izdaje ako nije podmiren račun za priključenje.) 

(1) Vlasnik ili osoba koja raspolaže nekim drugim stvarnim pravom nad građevinom ili dijelom 
građevine koja se priključuje na mrežu podnosi operatoru sustava zahtjev za priključenje i za 
sklapanje ugovora o korištenju mreže. 
Dodati stavak za sklapanje ugovora za zajedničku potrošnju: 
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(3) Kupci koji se koriste zajedničkom potrošnjom u zgradama zaključuju ugovor o korištenju mreže 
putem predstavnika suvlasnika, a na temelju odluke suvlasnika. 
(5 6) Uvjet za početak korištenja mreže je zaključeni ugovor o korištenju mreže između operatora 
sustava i korisnika mreže iz stavka 4. ovoga članka, te izdana EES i zaključen ugovor o 
opskrbi/otkupu; 
(6 7) Korištenje mreže započinje isključivo uz nazočnost predstavnika operatora sustava i korisnika 
mreže iz stavka 4. ovoga članka prilikom prvog puštanja pod napon pri čemu se o tome sastavlja 
zapisnik o početku korištenja mreže. 

Članak 5. 

Stavak (3) 

Na koji način, kroz koji dokument? 

Stavak (4) 

Dobro je što operator sustava dobiva mogućnost propisivanja načina vođenja pogona 
postrojenja i instalacija korisnika mreže odmah u ugovoru o korištenju mreže. Međutim, nije 
razvidno kojim dokumentom se trebaju definirati granice vlasništva, mjesta preuzimanja i 
mjesta mjerenja, jer se temeljem tih elemenata određuju nadležnosti u vođenju i 
održavanju, kao i potrebe sklapanja posebnih ugovora (vođenje, pravo služnosti i sl.). 

Stavak (5) 

Dobro je da operator procjenjuje i odlučuje o tome kad je moguće, a kad nije obuhvatiti više 
OMM jednim ugovorom o korištenju mreže; pitanje je jedino ne bi li ipak trebalo odrediti 
osnovne okvire i uvjete za donošenje takve odluke. 

St. 2:  

„- podatke o priključnoj snazi i ostalim elektroenergetskim veličinama„ 
točno definirati koje elektroenergetske veličine (uz priključnu snagu) treba sadržavati 
ugovor o korištenju mreže 
- način raskida odnosno otkaza ugovora te trajanja otkaznog roka,  dopisati. 

Stavak (2) - Izbaciti sve odredbe koje ovise o drugim propisima te se ne smiju ugovarati sa 

korisnicima mreže (prema svim korisnicima mreže mora se postupati transparentno, 

jednakopravno,…) primjerice razina kvalitete opskrbe, uvjeti korištenja snage, uvjeti korištenja 

mreže,… 

Stavak (6) – u praksi neprovedivo te potpuno nepotrebno. ODS samo mora zadržati pravo isključenja 

na bilo kojem OMM-u korisnika 

St.1 možda bi trebalo predvidjeti i mogućnost sklapanja ugovora na određeno vrijeme 

u slučajevima kada nisu riješeni vlasnički odnosi te se javi posjednik ili kad se kod 

prestanka pravne osobe odmah ne javi pravni slijednik već također osoba u posjedu. 

Ako se može sklopiti na određeno navesti na koje je to vrijeme i koliko puta se ugovor 

na određeno može produžavati 
 

St. 2 – dodati odredbe o roku reklamacije računa te mogućnosti  kupca kategorije 

gospodarstvo da djelomično ili u cijelosti ospori račun te dužnost da se neosporeni dio 

računa plati u roku dospijeća 

Čl. 105 predviđena je mogućnost reklamacije računa za kupce kategorije kućanstvo, 

ali ne i za kategoriju gospodarstva 
 

st.3 – Na koji točno način operator upoznaje korisnika sa pravima i dužnostima – definirati točno. 

Ukoliko će se članak zadržati moj prijedlog je da se korisniku dostavlja preslika ovih općih uvjeta na 

neki primjeren način sa potvrdom uručenja; npr. zajedno sa preslikom naloga za rad u kojem bi 

stajala opaska da je korisnik potpisom naloga za rad primio i primjerak općih uvjeta. 

 

St. 6 – kupci koji imaju jako veliki broj OMM-a te često sklapaju ugovor o mreži teško da će kod 

svakog sklapanja ugovora podmiriti dospjele obveze za sva OMM. Problematični su i  kupci koji se 

financiraju iz državnog proračuna te ne podmiruju račune u roku dospijeća već kad su im doznačena 

sredstva. 

 

St.3. –nije jasno na koji način operator upoznaje korisnika s Općim uvjetima i koji je dokaz da je to 

učinio – možda je cijeli st. nepotreban jer prije potpisa bilo kojeg dokumenta svatko pročita što 

potpisuje 
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 Način obračuna i izbor načina plaćanja? – nejasno što znači izbor načina plaćanja, može izabrati 

samo učestalost obračuna (samoočitanje) ili…? 

Da li je moguće u stavku 2, alineja 18  pojasniti koji su to ostali potrebni podaci? 

st.6.- velika pravna osoba sa puno mjernih mjesta na području cijele Hrvatske (Konzum, HP …) će 

teško „tehnički“ udovoljiti ovom uvjetu, jer to podrazumijeva da u trenutku sklapanja novog ugovora 

mora imati podmirena sva dugovanja (u svim DP-ima). Možda za takve ostaviti primjereni rok 

npr.dug ne stariji od 30 dana 

UPUTE  o vođenju pogona na sučelju ili UGOVOR O NAČINU KORIŠTENJA MREŽE ???.  

Mislim da to mora biti UGOVOR radi obveza i materijalnih posljedica nepridržavanja pojedinih 

stavaka ugovora - obostrano. Radi se o "negativnim povratnim utjecajima na mrežu" I OSTALIM 

TEHNIČKIM UVJETIMA. Naglasiti da je obvezno kod korisnika mreže koji: 

1. jesu "kupci sa vlastitom proizvodnjom" - agregatom, 

2. kupci sa razgranatim - većim i značajnijim vlastitim elektroenergetskim postrojenjem - paralelni 

pogon, 

3. "proizvođač električne energije" - povratni utjecaj. 

 

Stavak 4:  
Komentar: Na sučelju s mrežom bi možda trebalo definirati OBVEZU  da Ugovor o korištenju mreže 
sadrži Uputu za vođenje pogona postrojenja i instalacije korisnika mreže za neke „složene i netipične 
korisnike mreže“ ili možda prebaciti da će navedena možebitna obveza za „neke složene/netipične 
Korisnike mreže“ biti definirana u MREŽNIM PRAVILIMA? Mislim na elektrane priključenje na SN 
mrežu, Kupce na SN mreži sa dva ili više priključaka i slično... 

(2) Ugovor o korištenju mreže između operatora sustava i korisnika mreže sadrži: 
- način obračuna naknade za korištenje mreže i izbor načina plaćanja, 
- podatke o trajanju, način raskida ugovora te trajanje otkaznog roka 
(3) Prije zaključenja ugovora iz stavka 1. ovoga članka operator sustava je dužan korisnika mreže 
upoznati s njegovim pravima i dužnostima iz odredbi ovih Općih uvjeta koji se odnose na korištenje 
mreže. 

Članak 6. 

Stavci su kontradiktorni. Stavak (1) promijeniti da bez EES u kojima su definirani uvjeti isporuke u 

mrežu ne smije isporučivati energiju u mrežu 

Predlažemo brisati cijeli prvi stavak: 

(1) Proizvođač ili kupac s vlastitom proizvodnjom ne smije isporučivati električnu energiju u 

mrežu bez sklopljenog ugovora o otkupu električne energije.  

St.1 i st.2 su u kontradikciji – u 1. se kaže da „ne smije isporučivati u mrežu bez sklopljenog 

ugovora o otkupu“, a u 2. se kaže da „operator sustava nema financijskih obveza vezanih za 

proizvedenu i u mrežu isporučenu električnu energiju“; da li je samovoljno i neovlašteno spajanje 

na mrežu radi isporuke isto neovlašteno priključenje (nije definirano kao takvo) 

U prvom stavku je navedeno da ne smije isporučivati, a u drugom da operator sustava nema 

financijskih obveza ako to proizvođač ili kupac ipak čini, a sankcije? s obzirom da je navedeno da ne 

smije… 

st.1. – ako u prvom stavku piše „ne smije isporučivati“…, drugi stavak nema smisla 

potrebno je dodati stavak 3 u kojem treba definirati da operator sustava može nakon prethodne 

obavijesti kao krajnju mjeru obustaviti isporuku električne energije u mrežu 

Stv.2.: pitanje: može li kupac s vlastitom proizvodnjom temeljem ovog stavka, dio (višak) 

proizvedene energije isporučiti u mrežu bez ugovora o otkupu, ako ne želi nikakva potraživanja za to 

?-u koliziji su stavak (1) i stavak (2) 

Komentar: Postoji mogućnost da se bez Ugovora o otkupu priključi Proizvođač ili Kupac sa vlastitom 
proizvodnjom u pokusni rada ili redovni pogon?  Definira se samo da nema obveze plaćanja 
proizvedene električne energije. 
Koja je sankcija ako ipak isporučuje, odnosno kako ga u tome spriječiti ? 

Brisati stavak (2).  
Stavak (1) isključuje mogućnost opisanu u stavku (2). 

Članak 7. 

Stavak (5)  

Na koji način operator sustava može i treba li kontrolirati je li istovremeno podnesen i 
zahtjev za ustupanje ugovora o opskrbi? 

Nije definirano ima li "treća osoba" kojoj je ustupljen ugovor o korištenju mreže pravo na 
promjenu opskrbljivača tijekom korištenja tuđeg OMM i treba li joj za tu promjenu 
suglasnost vlasnika OMM. To također nije definirano ni u Pravilima o promjeni 
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opskrbljivača! 

Potrebno je termin ustupanje zamijeniti s prijenos prema ZOO, čl127. 

Proces ustupanja ugovora je potpuno nejasan za provedbu 

(1) Potrebno je definirati prihvatljivo osiguranje plaćanja  ukoliko je ustupitelj i primatelj 

ugovora korisnik državnog proračuna koji nije u mogućnosti dostaviti izjavu o solidarnom 

podmirenju budućih novčanih obveza ovjerenu kod javnog bilježnika 

 

 

St. 3. definiran je sporazumni raskid ugovora o prijenosu no možda bi trebalo dodati i odredbe o 

jednostranom raskidu ugovora o prijenosu. Iste postoje u ugovoru o prijenosu čl. 11, ali ih nema u 

Općim uvjetima. Najčešće vlasnici traže jednostrani raskid ugovora i isključenje jer kupac u zakupu 

ne podmiruje svoje obveze. 

Priložene izjave ili nekog drugog odgovarajućeg dokumenta? Kojeg, koji je to dokument? Zašto 

otvarati mogućnosti za koje je nejasno na što se odnose ?. 

St. 5. što ako to ne učini? Ima li posljedica? 

st.1. – isti problem kao u čl.5.st.6. 

Smatramo ucjenom tražiti kod potpisivanja Ugovora o ustupanju UOKM Izjavu o solidarnom 

podmirenju obveza. S tim smo do sada imali nebrojene primjedbe i žalbe, pogotovo jedinica lokalne 

uprave (Grad Split,…) 

St. 5: Što ako to ne učini ? Ako nema sankcija, možda bi bilo dobro umjesto "dužan" napisati 

"može". 

(4) Operator sustava je dužan o ustupanju ugovora iz stavka 1. ovoga članka, kao i o svim 
promjenama vezanim za ustupanje ugovora, bez odgađanja obavijestiti opskrbljivača i/ili 
otkupljivača. 

Članak 8. 

Produženje roka isključenja s 3 na 5 godina uz važeći ugovor o korištenju mreže i plaćanje 
naknade za OMM - što je s plaćanjem mrežarine? 

Potrebno je posebno definirati status kupaca koji su u trenutku stupanja na snagu novih 
Općih uvjeta isključeni po bilo kojem osnovu, a još nisu izgubili status kupca prema OUEE 
(NN14/06)  To se posebno odnosi na  kupce  koji su isključeni,  a nikada nisu potpisali 
ugovor o korištenju mreže. 

St. 1: korisnik mreže za ovaj članak mora biti vlasnik (odnosno prema def. St. 1 čl. 4). 
Osoba koja ima ustupljeni ugovor o korištenju mreže ne može podnijeti  zahtjev za 
isključenje. 
St. 6: potrebno je detaljno odrediti u kojim slučajevima operator sustava ili opskrbljivač 
može tražiti isključenje koje za posljedicu ima gubitak statusa kupca? 
Rok iz st. 6. treba skratiti na 3 godine, jer u pravilu se ovaj postupak raskida radi 
dugotrajnog dugovanja korisnika.  
 
Stavak (9) nije obrađen slučaj kad je korisnik mreže isključen zbog duga ili svog zahtjeva da ne 

plaća ništa, cijelo vrijeme ne plaća ništa, pa se postavlja pitanje  da li i onda vrijedi rok 5 godina ili 

se podrazumijeva da će prije priključenja u roku 5 godina podmiriti sve obaveze pa i mrežarinu za 

proteklo razdoblje od isključenja 

Općenito da li korisnik mreže može neko vrijeme ne plaćati ništa? 

st. 4 – izmijeniti stavak 4 tako da glasi: 

 

'' (4) Ponovno uključenje mjernog mjesta iz stavka 1. ovoga  članka  operator  sustava obavlja 

temeljem zahtjeva korisnika mreže i nakon dostavljene potvrde o uporabljivosti izvedene električne 

instalacije i Izjave o završnom pregledu i ispitivanju električne instalacije''. 

 

OBRAZLOŽENJE: Dodatkom ove obaveze nastoji se povećati sigurnost korisnika mreže. Sa 

protekom vremena (max. 5 godina prema stavku 1) upitno je u kakvom stanju je instalacija u objektu 

. 

 

St. 6 i st. 9  – ukoliko se isključenje na zahtjev operatora navedeno u ovim stavcima odnosi na 

slučajeve propisane čl. 85 – ako nema važeći ugovor ili ukoliko je OMM isključeno radi 
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nepodmirenih dugovanja, neovl. potrošnja i sl. zar će kupac po isključenju zbog dugovanja plaćati 

još pet godina naknade te se dug gomilati – kako će se provesti utuženje? 

 

Definirati mogućnost raskida ugovora o korištenju mreže od strane operatora sustava u roku kraćem 

od 5 godina npr. ukoliko je korisnik mreže isključen zbog neplaćanja, nije otklonio razloge zbog 

kojih je isključen  i ne plaća naknadu za obračunsko mjerno mjesto 

 

Predlažemo slijedeće izmjene: 

- (7) Priključak mjernog mjesta na kojemu je izgubljeno pravo korištenja mreže raskinut 

ugovor o korištenju mreže može se demontirati, a ponovo priključenje provodi se prema 

uvjetima za priključenje novog korisnika mreže. 

 

- (9) U razdoblju u kojem je mjerno mjesto isključeno temeljem zahtjeva iz stavka 1. ili 

stavka 6. ovoga članka, korisnik mreže nije dužan je plaćati naknadu za obračunsko mjerno 

mjesto.   

Obrazloženje: Stavak (9) propisuje da je korisnik mreže dužan plaćati naknadu za obračunsko 

mjerno mjesto i kada je obračunsko mjerno mjesto isključeno. Korisnika mreže će biti teško natjerati 

da plaća ovu naknadu. Da ne bi naša potraživanja otišla u zastaru bit će potrebno pokretati postupke 

ovrhe. Budući da je za fizičke osobe rok zastare potraživanja 1 godina, za neke korisnike mreže 

morat ćemo po nekoliko puta pokretati postupak ovrhe tijekom perioda kroz koji je njihovo 

obračunsko mjerno mjesto isključeno. Troškovi provođenja ovrhe bit će, u pravilu, veći od duga za 

naknadu za obračunsko mjerno mjesto. Navedeno dosta povećava poslove operatoru/opskrbljivaču, 

stvara negativan stav korisnika prema operatoru, a ne donosi nikomu koristi (ako ne računamo javne 

bilježnike). Zbog navedenog predlažemo izmjenu stavka (9): 

Stavak (7) definirati pojam „prestanka prava na korištenje mreže“ - je li to dan raskida 

Ugovora o korištenju mreže? 

 

Obrazloženo u načelnim primjedbama. 

(1) U sadašnjim Općim uvjetima taj rok je 3 godine. Internom HEP-ovom odlukom status kupca se 

gubi nakon 10 godina. od dana isključenja, o čemu smo informirali isključene kupce. Sada se taj 

period propisuje na 5 godina. što može dovesti do nesporazuma. Treba kupcima koji su isključeni do 

stupanja na snagu novih Općih uvjeta priznati 10 godina, u skladu sa Zakonom o obveznim 

odnosima (čl.233). 

Potrebno je posebnim stavkom otvoriti mogućnost momentalnog raskida Ugovora o korištenju mreže 

prema kojem bi kupac odmah gubio potrošačka prava, odnosno i priključnu snagu ukoliko korisnik 

mreže nakon isključenja ne želi plaćati naknadu za obračunsko mjerno mjesto. 

 Priključak mjernog mjesta na kojemu je izgubljeno pravo korištenja mreže može se demontirati,se 

demontira zajedno s mjernim uređajima i opremom,  a ponovno priključenje provodi se prema 

uvjetima za priključenje novog korisnika mreže.  

(razlozi: sprečavanje NPEE, mjerni uređaji  nepotrebni  - moguće ih je bolje koristiti na aktivnom 

MM) 

Stavak 8. Po ovom Prijedlogu fizička demontaža priključka mjernog mjesta na kojemu je izgubljeno 

pravo korištenja mreže se vrši samostalno po odluci operatora. Da li je to u skladu sa Zakonom o 

tržištu el. energije? 

St.8. – dodati rok u kojem se nakon primitka obavjesti korisnik mreže mora očitovati 

Stv.7.: na kraju stavka poželjno dodati.....“bez obzira da li je priključak demontiran“ 

(2) Nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka, raskida se ugovor o korištenju mreže, prestaje važiti 
elektroenergetska suglasnost, a priključak se može demontirati. 
 
Brisati cijeli stavak (8).  
Ukoliko korisnik mreže odbija primiti obavijest ili nije dostupan (u slučaju smrti ili preseljenja na 
nepoznatu adresu), operator ne može provesti ovu obvezu, a time niti raskinuti ugovor. 
 
U slučaju da se ne briše, stavak (8) izmijeniti i dopuniti: 
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(8) Operator sustava dužan je najkasnije 60 dana prije isteka rokova iz stavka 1. i 6. ovoga članka 
pisanim putem upozoriti korisnika mreže na mogućnost raskidanje ugovora o korištenju mreže i 
gubitak statusa kupca. 

Članak 9. 

St. 2: neke elektroenergetske veličine, potrebne za obračun, korisnik mreže će znati tek u 
trenutku dobivanja EES (npr. Konstanta energije i snage). Elektroenergetske veličine koje 
su dane u PEES su podložne promjenama i tek se u EES definiraju konačne veličine. 
Zašto i ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže (čl. 5 st. 2) sadrži informaciju o modelu 

plaćanja naknade o korištenju mreže. Logično je da je u jednom ugovoru, ovako je moguća 

neusklađenost. 

 

Članak 10. 

On može biti i na neodređeno, ionako se može raskinuti  ako ne odgovora sudionicima 
ugovora. 
St. 3. Zamijeniti riječ „raskid“ riječju „otkaz“ (budući da je jednostrano) 
Odredba u stavku 4. određuje da nema ugovorne kazne za jednostrani raskid ugovora o opskrbi izvan 

univerzalne usluge. Kako je to povezano s čl. 13 koji spominje uvjete raskida i ugovorne kazne? 

Članak 11. 

Stavak (1) Što se događa kada opskrbljivač ne obavijesti (pitanje dokaza) ili to neučini u roku? 

(2) Navesti posljedice (pojasniti)! 

Stavak 2. Koje su „posljedice“ nesklapanja novog ugovora o opskrbi. Smatram da ih treba jasnije 

definirati. 

Članak 12. 

Stavak (1) 

Navesti isti tekst kao u članku 7., stavak (1), jer je uvijet identičan, pa nema smisla da se 
tekst razlikuje (tim više što je u članku 7 bolje sročen) 

Stavak (5)  

Na koji način opskrbljivač može i kontrolirati je li istovremeno podnesen i zahtjev za 
ustupanje ugovora o korištenju mreže? 

Na koga se u ovom članku odnosi pojam "krajnji kupac"? Nije dovoljno jasno napisano! 

Termin ustupanje zamijeniti s prijenosom. 
St 4. Dodati: radi davanja suglasnosti (na kraju stavka) 

Proces ustupanja ugovora je potpuno nejasan za provedbu 

Ukoliko se sklapa ugovor o prijenosu sa Opskrbljivačem mora se pripaziti je li trenutni korisnik 

poslovnog prostora zaista i vlasnik poslovnog prostora kako ne bi dolazilo do slučajeva podzakupa. 

Dio kupaca koji se kod HEP ODS-a vode kao korisnici prostora nisu pravi vlasnici prostora već su u 

zakupu, ali to nisu regulirali ugovorom o prijenosu kod HEP ODS-a te postoji mogućnost da isti kad 

odaberu opskrbljivača traže prijenos ugovora iako nisu vlasnici.  

 

(1) Potrebno je definirati prihvatljivo osiguranje plaćanja  ukoliko je ustupitelj i primatelj ugovora 

korisnik državnog proračuna koji nije u mogućnosti dostaviti izjavu o solidarnom podmirenju 

budućih novčanih obveza ovjerenu kod javnog bilježnika 

Stv.1. : na kraju stavka poželjno dodati.....“ovjerene kod javnog bilježnika“ 

Članak 13.  

Članak 14. 

Stavak (1) 

Kod promjene vlasništva, vrlo je upitno određivanje obveze bivšem vlasniku građevine da 
podnese zahtjev za raskidom ugovora o oskrbi i ug. o korištenju mreže, i to 30 dana nakon 
upisa novog vlasnika u vlasničke knjige (!!!); bilo bi puno jednostavnije i pouzdanije činiti to 
kao i do sada - na zahtjev novog vlasnika. 

Prema sadašnjoj praksi kupac građevine uglavnom poduzima sve obaveze oko uređenja 
svih odnosa na svojoj novoj kupljenoj građevini. 

Treba definirati na kakvom obrascu se podnosi obavijest.  

Raskid sa starim vlasnikom i sklapanje ugovora s novim vlasnikom bi trebalo provesti 
paralelno. 

Trebalo bi navesti koje su sankcije, ako se ne ispoštuje zadani rok. 
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Stavak (2) 

Rok od tri radna dana za očitanje i obračun kao obveza operatora sustava je prekratak; 
bolje bi bilo da se izrada obračuna temelji na donesenom stanju brojila potpisanom od 
strane  vlasnika (samo novog ili bivšeg i novog). Zašto osoba koja zatraži raskid ugovora o 
opskrbi i korištenju mreže ne bi sama dostavila očitanje ukoliko je u mogućnosti? 

Ako ostaje obveza očitanja, “u roku od tri radna dana“  zamijeniti sa “u roku sedam radnih 
dana“.  

Hoće li se što plaćati za troškove očitavanja, obračuna itd.? 

Stavak (3) 

Što znači "bez odgađanja"? Treba odrediti rok! 

Stavak (4)  

Koliko dugo? Treba definirati rok. 

Poglavlje 4 treba izmijeniti  naslov. Sadašnji implicira da se promjenom vlasništva treba 
mijenjati i opskrbljivača. To se ne mora, ali može. Prijedlog naslova: POSTUPAK 
PROMJENE KRAJNJEG KUPCA PRILIKOM PROMJENE VLASNIŠTVA GRAĐEVINE 
 
St. 1. Ne bi trebalo u istom stavku obraditi vlasnika građevine i onoga koji ima pravo na 
korištenje građevine. Kod korištenja građevine postupak je definiran prijenosom (odnosno 
ustupanjem) ugovora. 
St.2. Rok od tri radna dana je prekratak. Potrebno je 5 radnih dana.   

  Stavak (4) nije provedivo u praksi jer operator sustava i opskrbljivač u takvim situacijama ne 

moraju znati podatke o novom kupcu 

iza zadnjeg stavka dodati novi stavak br.6 koji glasi: 

 

''(6) Ako Operater utvrdi da korisnik mreže nije postupio prema st.1 ovog članka smatrat će se da 

korisnik postupa prema čl. 31. st.1.ovoga Zakona.'' 

 

OBRAZLOŽENJE: Isti članak ne propisuje nikakvu sankciju ukoliko korisnik mreže ne postupi po 

istom. Zašto bi korisnik mreže postupao po članku ako za nepostupanje nema sankcije? 

 

Potrebno je definirati razgraničenje ugovornih odnosa između starog i novog kupca ukoliko se ne 

jave na prijepis potrošnje u navedenom roku od 30 dana od promjene vlasništva 

 

Nije definirana obveza dosadašnjeg vlasnika o dostavi dokumentacije temeljem koje je 

došlo do promjene vlasništva – potrebno definirati  

Na koji način će ODS dobiti podatke o novom vlasniku? 

U kojem roku novi vlasnik mora sklopiti Ugovor? 

Temeljem kojeg dokumenta se naplaćuju obveze za korištenje mreže i opskrbu el.en. 

novog vlasnika do sklapanja Ugovora? 

St.(3): utvrditi rok za zaključenje novih ugovora 

 

1. Od dana raskida ugovora pa do dana zaključivanja novog ugovora sa novim kupcem dužni 

smo isporučivati el.energiju a novi vlasnik je dužan podmiriti novč.obveze. Pitanje: na 

osnovu kojeg ugovornog odnosa ćemo izvršiti fakturiranje? 

2.  

3. Nejasno je na koju se vrstu Ugovora odnose naznačeni „ Ugovori o prijenosu prava na 

korištenje građevine ili dijela građevine“ , da li su to Ugovori o kupoprodaji ili Ugovori o 

zakupu ili koji drugi, odnosno da li su to Ugovori kojima se vrši promjena vlasništva ili 

posjeda. Glava 4 u kojoj se nalazi ovaj članak isključivo govori o promjeni vlasništva 
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St.3. - Novi vlasnik ili korisnik građevine ili dijela građevine obvezan je bez odgađanja u roku od XX 

(odrediti točan rok) dana zaključiti novi ugovor o opskrbi i ugovor o korištenju mreže.  

(+ Mišljenja samo da ne bi smio postojati period u kojem se električna energija isporučuje, a nije 

sklopljen ugovor o korištenju mreže (raskinut sa starim vlasnikom i nije sklopljen s novim) i da 

navodi u stavku 5. sami po sebi nisu dovoljni da bi se novi vlasnik/vlasnici teretili za nastalu 

novčanu obvezu. Dakle, ako se udovoljava zahtjevu starog vlasnika, a s novim nije sklopljen ugovor 

onda se mora isključiti mjerno mjesto ili nema raskida sa starim dok se ne sklopi ugovor sa novim 

vlasnikom) 

 Praksa je pokazala da se i u novije vrijeme ne upisuju baš  sve promjene vlasništva u zemljišne 

knjige, zašto je tome tako je pitanje: nesređeni prethodni vlasnički odnosi, troškovi itd. stoga što s 

onima koji dokazuju promjenu vlasništva, a isto nije upisano u gruntovnici? Rok od 3 dana je 

prekratak s obzirom da je nemoguće riješiti neki predmet  u tako kratkom roku, samo dok dođe s 

urudžbenog je potrebno 2 dana i dok se obradi i unese. 

St. 3. korisnik građevine – vjerojatno se misli na posjednika u slučaju da nije riješeno vlasništvo – 

nejasno definirano potrebno jasnije formulirati i definirati. 

Stavak 3. Obveza „bez odgađanja“ ne definira precizne rokove sklapanja novog ugovora o opskrbi i 

korištenju mreže. Mogući su zastoji od strane korisnika. 

st.5. – objasniti kome plaća, da li to znači  da kupac ne prelazi na univerzalnu uslugu nego ostaje kod 

starog opskrbljivača 

Izmijeniti i dopuniti stavak (5): 
 
(5) Prije sklapanja novog ugovora o opskrbi i ugovora o korištenju mreže, novi vlasnik ili korisnik 
građevine ili dijela građevine dužan je podmiriti sve novčane obveze postojećem opskrbljivaču i 
operatoru sustava za razdoblje opskrbe električnom energijom i korištenja mreže od raskida ugovora 
o opskrbi i ugovora o korištenju mreže krajnjeg kupca vlasnika građevine ili dijela građevine nastale 
do sklapanja novog ugovora o opskrbi i ugovora o 
korištenju mreže novog vlasnika ili korisnika građevine ili dijela građevine iz stavka 1. ovoga članka. 

Članak 15. 

Stavak (1) 

Osoba koja je u posjedu ne mora biti pravni slijednik - pitanje za pravnike! Zašto se i ovdje 
ne govori kao u članku 14. o novom vlasniku ili korisniku, već o pravnom sljedniku (to se 
valjda utvrđuje tek ostavinskom raspravom). 

Treba odrediti rok! Prijedlog : “u roku od 90 dana“ kao i u sadašnjim OUOEE. 

Stavak (2) 

S kime se sklapa ugovor o korištenju mreže i ugovor o opskrbi prije nego se utvrdi vlasnik?  
Prepisuje li se OMM na posjednika i pod kojim uvjetima? 

Pravni sljednici koji su u posjedu nekretnine ne moraju biti  nužno i novi vlasnici nekretnine. 
Dobro bi bilo za takve slučajeve dodatno razraditi postupak sklapanja novih ugovora 
(slučajevi spora nad vlasništvom a u nekretninama netko živi – ima prijavljeno boravište , 
odnosno više suvlasnika od kojih samo jedan koristi nekretninu) 

Stavak (3)  

Potrebno je definirati rok. 

St. 1. Izraz djelovanja zamijeniti s postojanja pravne osobe. 
St. 1. i 3. Dodati rok. Prijedlog: u roku 90 dana. 
Dodati stavak kojim se omogućuje sklapanje privremenog ugovora o opskrbi i korištenju 
mreže s posjednikom dok se ne riješe imovinski odnosi. Rok do godinu dana. 

Stavci (4) i (5) su u osnovi isti 

st.1  – izmijeniti stavak 1 tako da glasi: 

 

''(1) U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka djelovanja pravne osobe, pravni slijednici koji su  u  

posjedu  građevine  ili  dijela  građevine  dužni  su  o  tome  obavijestiti  opskrbljivača  i operatora 

sustava  postupiti prema čl. 14.st.1.ovoga Zakona. 

 

OBRAZLOŽENJE: Što opskrbljivač i operator sustava imaju od toga da ih pravni slijednik(ci) samo 

obavijesti o smrti korisnika ako pravni slijednik(ci) ne postupe po čl.14, st.1. tj. ne izvrše prijepis? 
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St. 2. Treba li u ovakvim slučajevima  - do saznanja novog vlasnika - sklopiti ugovor na određeno 

vrijeme ili se također sklapa ugovor na neodređeno vrijeme 

 

Iste primjedbe kao u čl. 14. 

Nejasno je da li će se sa pravnim slijednikom do saznanja za novog vlasnika sklapati Ugovor o 

opskrbi, odnosno ako ne na koji će se način regulirati status pravnog slijednika i njegova prava i 

obveze, s obzirom na činjenicu da mi i dalje moramo vršiti isporuku električne energije. Ako 

nemamo ugovora temeljeg kojeg ugovornog odnosa ćemo fakturirati pravnom sljedniku?   

(1) Dopisati u kojem roku su nakon smrti kupca nasljednici dužni o tome obavijestiti operatora i 

opskrbljivača, radi prijepisa (sada je to 90 dana). S obzirom da se sada računi šalju na adrese  

mnogih pokojnih kupaca, važno je tu obvezu postrožiti.  

 

(1) Napisati: nasljednici i pravni slijednici. 

U slučaju smrti ili prestanka pravne osobe pravni slijednici koji su u posjedu nekretnine dužni o 

tome obavijestiti opskrbljivača i operatora sustava. Opskrba el. Energijom se nastavlja. Da li se sa 

onim tko je u posjedu sklapa privremeni ugovor ?  

Kod  prijepisa u slučaju nasljeđivanja nisu navedeni rokovi za reguliranje statusa kupca.  

Nema roka, da li se misli na rok iz čl. 14.? U slučaju spora oko nasljedstva novi vlasnik se možda 

neće saznati godinama ili je to samo po sebi proces koji traje – što s tim slučajevima, stoga je nužno 

u prethodnom čl. definirati posjednika nekretnine  u slučaju da nije riješeno vlasništvo i u 

gruntovnici se vodi preminula osoba kao vlasnik ili zadruge i sl. 

Nema sankcija ni roka  za one koji tako ne postupe,a to je čest slučaj. 

St.2.  Ne bi li ovdje bilo dobro navesti rok od npr. jedne godine do kojeg se može vršiti opskrba bez 

sklopljenog ugovora ? U protivnom će se vršiti opskrbu u nedogled i kupci neće rješavati ugovore 

Stari Opći u čl 39. st. 4 i 5 govore o sklapanju ugovora na neodređeno sa privremenim korisnikom, 

što u ovim novima ne postoji. 

Izmijeniti i dopuniti stavke (1) i (3): 
 
(1) U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka djelovanja pravne osobe, pravni slijednici koji su u 
posjedu građevine ili dijela građevine dužni su o tome obavijestiti opskrbljivača i operatora sustava u 
roku od 90 dana. 
(3) Novi vlasnik građevine ili dijela građevine dužan je ima pravo zaključiti novi ugovor o opskrbi i 
ugovor o korištenju mreže nakon podmirenja dospjelih novčanih obveza na tom obračunskom 
mjernom mjestu. 
 
Dodati novi stavak (4): 
(4) Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne može zaključiti novi ugovor s opskrbljivačem i operatorom 
sustava prema stavku 3. ovoga članka, opskrbljivač i operator sustava mogu zaključiti s fizičkom ili 
pravnom osobom koja je u posjedu nekretnine novi ugovor na određeno vrijeme do saznanja za 
novog vlasnika, uz uvjet da su do dana zaključenja novoga ugovora podmirene sve novčane obveze 
toga obračunskog mjernog mjesta. 

Članak 16. 

U st.2. navod „vođenje pogona mreže, vezano za odnose na sučelju postrojenja i 
instalacija korisnika mreže s mrežom“ nema smisla – vjerojatno se smatralo na sučelju 
postrojenja ODS-a i OPS-a. 
Jedini članak koji definira međusobne odnose operatora sustava. Planira li se posebni propis, jer su 

ovdje iznesene minimalne odredbe? 

Članak 17. 

Stavak (1) 

St 1. Na kraju dodati: temeljem sklopljenog ugovora opskrbljivača i operatora. 

St. 4. Izbaciti riječ „dana“ u dijelu „iz stavka 1. ovoga članka do 15. dana u svakom 

kalendarskom mjesecu „ 
St. 9. Predlažemo tekst : Opskrbljivač iz st.1 ovog članka  dužan je uplatiti  iznos računa iz 
st.5 operatoru sustava u roku 15 dana od dana izdavanja računa. 
U stavku 9. poziva se na plaćanje računa iz stavka 7, a treba biti naveden stavak 5. 

Predlažemo slijedeće izmjene: 

- (9) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka dužan je uplatiti odgovarajući iznos sredstava 
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operatoru sustava u roku od 20 dana od dana izdavanja računa iz stavka 4. ovoga članka. 

 

Zadrže li se propisani dani u st. 4. (15 dana) i st. 9. (20 dana) valuta uplate sredstava prelazi u idući 

mjesec. Smanjiti rok uplate sredstava iz st. 9. na 10 dana. 

U st. 9. referira se na pogrešan stavak (7., umjesto 4.). 

 
Smisao ovog stavka je da se navede da se cijeli članak odnosi SAMO NA OPSKRBLJIVAČA KOJI 

NIJE POD OBVEZOM JAVNE USLUGE 

Stv.5.: mjesto iz stavka 3. treba pisati iz stavka 4. 

Stv.9.: mjesto iz stavka 7. treba pisati iz stavka 5. 

St. 1 Jedinstveni račun samo za kućanstvo ? 

Prema stavku (1) SVI opskrbljivači koji nisu pod obvezom javne usluge obvezni su izdavati jedinstveni 
račun za el. energiju i korištenje mreže. Uskladiti ovaj članak s člankom 68., st. (3) koji daje 
mogućnost izdavanja odvojenih računa kupcima s polugodišnjim obračunskim razdobljem. 
 
Izmijeniti stavak (9): 
(9) Opskrbljivač iz stavka 1. ovoga članka dužan je uplatiti odgovarajući iznos sredstava operatoru 
sustava u roku od 20 dana od dana izdavanja računa iz stavka 7. 5.ovoga članka. 

Članak 18. 

Stavak (2) 

U slučaju postojećeg korisnika mreže, zahtjev za osiguranjem više razine kvalitete opskrbe 
električnom energijom potrebno je regulirati i Ugovorom za ostvarenje novih uvjeta kako se 
ne bi dogodilo da korisnik kasnije odustane od zahtjeva i ne plati troškove koje će operator 
uložiti.  
St. 3. Dodati : i radi planiranih radova. 

Potrebno dostaviti dokument „Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom“ na uvid 
kako bi mogli procijeniti obaveze koje definira ovaj članak operatoru sustava. 
Pitanje: kako trajno poboljšavati razinu kvalitete opskrbe električnom energijom na mjestu 

preuzimanja/predaje? Predlaže se neutralniji izraz ili izbaciti riječ "trajno". 

Članak 19. 

Upotpuniti ovaj članak odredbom prema kojoj se do donošenja „Uvjeta kvalitete opskrbe 
električnom energijom“ izvješće o kvaliteti napona na mjestu preuzimanja izrađuje temeljem 
provedenih mjerenja nakon podnošenja predmetnog pisanog zahtjeva. Također je 
potrebno odrediti koliko puta tijekom obračunskog razdoblja ili godine korisnik mreže to 
može zatražiti i da li se takvo izvješće naplaćuje. 

Koliko često? Bez naplate?? 

postojeći članak izmijeniti tako da postane st.1 te dodati st.2 tako da cijeli čl. 19 glasi: 

 

(1) Operator sustava dužan je korisniku mreže na pisani zahtjev dostaviti izvješće o kvaliteti napona 

na mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije u skladu s Uvjetima kvalitete opskrbe 

električnom energijom. 

(2) U slučaju podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, operator sustava je dužan pisanim 

putem upozoriti korisnika mreže na obvezu plaćanja troškova provjere kvalitete napona na mjestu 

preuzimanja i/ili predaje električne energije  u skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga 

operatora sustava, ukoliko se dokaže ispravnost istoga.   

 

OBRAZLOŽENJE: Dodatkom st.2. filtrirali bi se nepotrebni neosnovani prigovori, a time bi se  

smanjili  troškovi ispitivanja kvalitete napona. 

 

Nije definirano tko preuzima trošak utvrđivanja kvalitete napona na mjestu preuzimanja 
i/ili predaje te izdavanja Izvješća 
Dopuniti članak: 
 
Operator sustava dužan je korisniku mreže na pisani zahtjev dostaviti izvješće o kvaliteti napona na 
mjestu preuzimanja i/ili predaje električne energije na njegovom obračunskom mjernom mjestu u 
skladu s Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom. 

Članak 20. 

Stavak (2) 

Ovdje je potrebno riješiti i zaštitu od prenapona, atmosferskih i drugih, te način financiranja. 
Nekad je propisima bilo definirano da distributer i kupac sporazumno rješavaju 
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prenaponsku zaštitu.  

Ističemo da je stalno prisutan veliki broj zahtjeva za naknadom troškova koji su nastali kao 
posljedica prenapona kod kupaca. 

Stavak (4) 

Ovo je nova obveza operatora sustava; upitno je koliko vremena treba za otkrivanje i 
lociranje kvara, pa tek onda za procjenu i otklanjanje; može se dogoditi da do trenutka 
mogućnosti donošenja procjene trajanja otklanjanja kvara već prođe 2 sata. Različita je 
situacija u gradskim područjima (s uglavnom kabelskim mrežama i manjim udaljenostima) i 
ruralnim područjima (s uglavnom nadzemnim mrežama i većim udaljenostima); predlažemo 
da ostane obveza obavještavanja, ali uz duži rok ili uz različite rokove za područja s 
različitom gustoćom izgrađenosti i tipovima mreža  

Da li ovaj način obavještavanja uključuje i obavještavanje korisnika iz crvenog modela koje 
smo inače dužni obavještavati  izravno na propisani način?  

Pojam „sredstva javnog priopćavanja“ je vrlo upitan, pa bi ga bilo dobro preciznije definirati. 

Odrediti koji broj kupaca mora biti bez isporuke kada se mora javno obavještavati. 
Potrebno je da se obavijesti daju i na internetskim stranicama. Za to se moraju stvoriti i 
tehnički preduvjeti. Zato je dobro da se spominju opcionalno veznicima i/ili. 
Stavak (4) Kada se radi procjena: nakon saznanja za kvar; nakon sat vremena; … 

U stavku 4 piše da ako je procijenjeno trajanje prekida u napajanju koje je dulje od 2 sata , da se 

onda kupci moraju obavijestiti putem sredstava javnog priopćavanja (radio, TV) koje upravo zbog 

nestanka el.energije ne mogu pratiti. Mislim da bi bilo dovoljno samo preko interneta jer danas dosta 

ljudi posjeduje pametne telefone(neovisne o el.mreži) preko kojih se mogu informirati preko 

interneta. Najbolje bi bilo uvesti posebni telefonski broj koji bi dali u javnost da se koristi za 

informaciju o prekidima zbog kvarova u trajanju preko 2 sata, a na njega se može spojiti automat s 

automatskom porukom koju bi mogao snimiti dispečer, tako da ne mora osobno odgovarati na 

pitanja kupaca, već se posvetiti svom poslu što brže uspostave napajanja. 

Predlažemo slijedeće izmjene: 

- (2) Korisnik mreže dužan je poduzeti odgovarajuće mjere kako bi osigurao zaštitu vlastitih 

postrojenja i instalacija od posljedica smetnji i prekida napajanja prekida isporuke 

električnom energijom. 

Obrazloženje: U članku 3. je definiran pojam prekid napajanja . Ako je prekid isporuke i prekid 

napajanja isto trebalo bi u cijelom dokumentu koristiti pojam prekid napajanja. Ako se ne radi o 

istim pojmovima potrebno je definirati pojam prekid isporuke. 

 

U st.4 predlaže se iza riječi se posljednju rečenicu „…. putem sredstava javnog 
priopćavanja i svojih internetskih stranica“ promijeniti u „…. putem sredstava javnog 
priopćavanja i/ili svojih internetskih stranica“ 

(3) Bolje definirati uvjete  obzirom na naponsku razinu voda (dijela mreže) te ovisno o broju 

kupaca obuhvaćenih zastojem. 

Komentar: Pretpostavljam da će „normiranje“ pouzdanosti napajanja biti u Mrežnim pravilima. 
Promijeniti stavak (3) tako da glasi: 

 
(3) Operator sustava dužan je nakon saznanja o prekidu isporuke električne energije u najkraćem 
mogućem roku uspostaviti napajanje uspostaviti napajanje u skladu s Uvjetima kvalitete opskrbe 
električne energije.  
 
Rok za ponovnu uspostavu napajanja treba biti definiran kao i rok u članku 56. stavku (2). 

Članak 21. 

Ako ostaju standardizirane vrijednosti za ograničavala strujnog opterećenja, granična 
snaga za crveni model bi trebala biti 22,08 kW uz simetrično opterećenje?! 

Stavak (1) 

Obaveza direktnog pojedinačnog javljanja svima >20 kW  - pitanje je o kolikom se broju 
kupaca radi - u Elektri Zagreb je to dvostruko povećanje kupaca u tarifnom modelu Crveni! 

Za područje grada Zagreba to će značiti gotovo podvostručenje, te zajedno sa potrošačima 
koje smo i dosad izvan ovog uvjeta obavještavali (domovi zdravlja, laboratoriji, škole, vrtići, 
državne i lokalne istitucije, semafori benzinske postaje i dr.) će se približiti broju od 10.000 
korisnika. To zahtjeva kvalitetnu i nadasve pouzdanu bazu podataka te brzu obradu za 



78 

potrebe svakodnevnog korištenja. Tome treba dodati i podatak o opskrbljivaču i 
otkupljivaču za svakog od tih 10.000 korisnika, budući da su i oni dodani u obvezu izravnog 
obavještavanja. Direktno bi trebalo obavijestiti samo velike kupce (recimo iznad 50-100 
kW), a sve ostale putem sredstava javnog priopćavanja. 
St. 1: Iz izravnog načina komunikacije treba isključiti kupce kategorije kućanstvo s 
priključnom snagom većom od 20 kW 
Ispraviti : i/ili internetskih stranica operatora... 
Stavak (1) upozoravamo na bitno veći opseg kupaca (20kW) 
Izmijeniti članak tako da cjelokupni članak glasi: 

 

(1) Operator sustava može privremeno prekinuti isporuku električne energije dulje od tri minute 

radi planiranih radova u mreži pri čemu je dužan obavijestiti 48 sati unaprijed: 

- korisnike mreže na vrlo visokom naponu, visokom naponu i srednjem naponu te korisnike 

mreže na niskom naponu s priključnom snagom većom od 20 kW izravnim načinima 

komunikacije (telefon i/ili telefaks i/ili elektronička pošta), elektroničkom poštom (u 

daljnjem tekstu: e-poštom) 

- korisnike mreže na niskom naponu s priključnom snagom manjom od 20 kW putem 

sredstava javnog priopćavanja i internetskih stranica operatora distribucijskog sustava, 

- opskrbljivače i otkupljivače na isti način i u istom roku kao i s njima povezane korisnike 

mreže. 

 

(2) Prekidi isporuke električne energije smatraju se planiranim prekidima isporuke električne 

energije ukoliko su najavljeni u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, u suprotnom smatraju se 

neplaniranim prekidima isporuke električne energije. 

 

(3) Korisnici mreže iz st.1, podstavak 1 dužni su po stupanju na snagu ovog Zakona a na zahtjev 

Operatora dostaviti pisanim putem ili e-poštom ispravne adrese e-pošte za dostavu obavijesti o 

prekidima napajanja električnom energijom. 

(4) U slučaju da korisnik mreže u roku 30 dana od dana primitka zahtjeva Operatora ne dostavi 

ispravnu e-poštu isti se smješta u korisnike mreže koji se obavještavaju prema st.1, podstavak 2 

ovog članka. 

(5) U slučaju povrata e-pošte nazad pošiljatelju (netočna adresa e-pošte, pun ulazni spremnik, 

prestanak važenja adrese e-pošte  i slično) Operator nije odgovoran za neispunjavanje obveze 

najave prekida isporuke električne energije. 

(6) Korisnik mreže može na svoj pisani zahtjev zatražiti uslugu dodatnog obavješćivanja o 

prekidima iz st. 1. SMS porukom. 

(7) Usluga iz st. 5. se naplaćuje prema cjeniku nestandardnih usluga. 

OBRAZLOŽENJE: Elektronička pošta ima elektronički trag slanja – primitka poruke, a čijim 

korištenjem možemo biti sigurni o ispunjavanju (ili neispunjavanju) obveze pravovremenog najave 

prekida. Uvođenjem nove usluge dodatne SMS obavijesti o prekidima isporuke el. energije 

približavamo se zahtjevnim potrebama kupaca, naravno uz određenu cijenu. 

 

Iz ovog proizlazi da sve kupce, pa i kućanstva sa snagom većom od 20 kW moramo izravno 

obavještavati (telefonom,faxom ili e-mailom), a do sada smo to morali samo sa poduzetništvom 

preko 30 kW. U Billingu postoje kakvi/takvi kontakt podaci za poduzetništvo, ali za kućanstva ne 

postoje, a bojim se da ima dosta onih za koje ne postoje podaci o snazi, a moguće je da imaju preko 

20 kW. Također će se u upitu u Billing morati dodati i podatak o opskrbljivaču korisnika mreže 

kojeg ćemo također morati zvati u zadanim rokovima. Problem sa malim elektranama postoji, jer 

nisu uključene u upit za kupce, ali su korisnik mreže i kao takvi moraju se uključiti u upit u Billingu 

preko kojeg dispečer dobiva informaciju o korisnicima mreže koje mora izravno obavijestiti. 

Predlažemo slijedeće izmjene: 

- - korisnike mreže na niskom naponu s priključnom snagom manjom od do uključivo 20 kW 

putem sredstava javnog priopćavanja i internetskih stranica operatora distribucijskog 

sustava, 

(2) Prekidi napajanja isporuke električne energije smatraju se planiranim prekidima isporuke 

električne energije ukoliko su najavljeni u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, u suprotnom 

smatraju se neplaniranim prekidima isporuke električne energije. 

 

Smatramo da kupce kategorije kućanstva sa priključnom  snagom većom od 20 kW obavještavamo o 

privremenim prekidima sredstvima javnog priopćavanja a ne izravnim načinima komunikacije 

S granicom za pojedinačno obavješćivanje od 20 kW radi se o znatno većem broju OMM nego do 

sada kad je granica bila na 30 kW – postojeća baza podataka ne sadrži telefon, telefaks i mail za sve 
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korisnike, većinom samo telefon, što je od navedena tri načina komunikacije onaj koji iziskuje 

najviše ljudskih resursa; uz postojeću bazu podataka o TS-ma, priključcima i MM-a, nisu dostupni 

podaci za sva OMM-a >20 kW (potreban prijelazni rok za uređivanje baze podataka – GIS ili sl.) 

Na temelju čega je donesena propozicija o 48-satno obavještavanju unaprijed o planiranim 

radovima? 

Ako i ostane 48 sati (predlažemo 24) za izvještavanje što otežava planiranje jer treba u petak 

najaviti radove za srijedu, predlažemo da se svaki potrošač na posebnom obrascu izjasni na koji 

način želi da ga se izvještava. 

Konstrukcija u tekstu i/ili je zbunjujuća i ostavlja mogućnost dvojakog tumačenja-izbaciti „i“. 

Također proizlazi iz navedenog da će se direktno telefonom i/ili faxom i/ili mailom morati 

izvještavati i kućanstvo snage preko 20 kW. Dakle treba barem precizirati da se u tom slučaju radi o 

kategoriji poduzetništvo, a da se kućanstva izvještavaju samo putem interneta i sredstava javnog 

priopćavanja. 

Navodi se izraz«prekid isporuke električene nergije dulje od tri minute» , a u članku 3 je izostavljena 
definicija iz sadašnjih OU (NN 14/2006) u smislu KRATKOTRAJNIH I DUGOTRAJNIH prekida ?  
Prijedlog je da se dopuni definicija prekida isporuke električne energije (u članku 3). 
Izmijeniti i dopuniti stavak (1): 
 
(1) Operator sustava može privremeno prekinuti isporuku električne energije dulje od tri minute radi 
planiranih radova u mreži pri čemu je dužan obavijestiti 48 sati unaprijed:  

 korisnike mreže na vrlo visokom naponu, visokom naponu i srednjem naponu te korisnike 
mreže na niskom naponu s priključnom snagom većom od 20 kW izravnim načinima 
komunikacije (telefon i/ili telefaks i/ili elektronička pošta),  

 korisnike mreže na niskom naponu s priključnom snagom manjom od 20 kW putem 
sredstava javnog priopćavanja i internetskih stranica operatora distribucijskog sustava ili 
nekog drugog medija,  

 opskrbljivače i otkupljivače na isti način i u istom roku kao i s njima povezane korisnike 
mreže.  

 
Zakon o medijima stavio je izvan snage Zakon o javnom priopćavanju iz kojeg je preuzet pojam 
„sredstva javnog priopćavanja“, tako da taj pojam ne bi trebalo više koristiti. 
Prema Zakonu o medijima, javno informiranje jest ono informiranje koje se ostvaruje posredstvom 
medija, a u medije se ubrajaju i elektroničke publikacije. 
Temeljem Zakona o elektroničkim medijima, u elektroničkim publikacijama smatraju se i internetske 
stranice. 
Dakle, objavom informacije na internetskim stranicama ispunjena je obveza javnog informiranja. 
Obvezna objava informacija i u nekom drugom mediju, osim interneta, može stvoriti značajne 
troškove operatoru sustava (cijena kao i za komercijalno oglašavanje), a vrlo je upitna učinkovitost 
takvog informiranja. 

Članak 22.  

Članak 23. 

Stavak (2) 

Ne bi trebalo dozvoljavati iznimke u odnosu na stavak (1), nego i dalje propisati obavezu 
usklađenja OMM i mjesta preuzimanja/predaje električne energije! 

Pogotovo je upitna definicija "zbog tehničkih i ostalih razloga" koja ostavlja prostor za vrlo 
široko tumačenje i korisnicima mreže daje mogućnost izbjegavanja ulaganja u sređivanje 
svojih instalacija, mreže i postrojenja. 

St. 1. Dodati: za priključke izgrađene nakon 2006.godine. 

Dodati sljedeće stavke: 
 
(2) Svako obračunsko mjerno mjesto opremljeno je mjernom opremom koju čine mjerila i ostala 
mjerna oprema određena elektroenergetskom suglasnošću. 
(3) Mjerila iz stavka 2. ovoga članka su: 
– brojila električne energije; 
– naponski i strujni mjerni transformatori i 
– uklopni satovi. 
(4) Ostalu mjernu opremu iz stavka 2. ovoga članka čine: 
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a) mjerni i spojni vodovi i priključnice, 
b) osigurački uređaji, 
c) ograničavala strujnog opterećenja, 
d) uređaji za upravljanje tarifama, 
e) komunikacijski uređaji, 
f) uređaji prenaponske zaštite mjernih i komunikacijskih uređaja, 
g) ostalo. 
(5) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava za svako obračunsko mjerno 
mjesto određuje tehničke značajke mjerila i ostale mjerne opreme, mjesto i način ugradnje, a sve 
sukladno Zakonu o mjeriteljstvu, pravilnicima o mjeriteljskim zahtjevima za pojedine vrste mjerne 
opreme i mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava. 
(6) Značajke i sastav mjerila i ostale mjerne opreme za obračunska mjerna mjesta pojedinih kupaca ili 
proizvođača utvrđuju su mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava i tehničkim uvjetima za 
obračunska mjerna mjesta. 

Članak 24. 

Isto kao čl.23. 

Umjesto da se u odnosu na važeće Opće uvjete dodatno pojasne međusobni odnosi 
između operatora sustava i svih korisnika mreže, otvorene su nove dileme oko toga, te će 
ubuduće biti još problematičnije definirati načine ponašanja s obzirom da se još više 
otvaraju nove mogućnosti po pitanjima vlasništva, nadležnosti u vođenju i održavanju, te iz 
toga proizlazećih odgovornosti. Postavlja se pitanje, kako će se voditi pogon u kojem su 
mogući slučajevi s različitim mjestima granica vlasništva, preuzimanja i mjerenja, u  kojem 
nema jednoobraznog pravila, već se svaki korisnik tretira pojedinačno sa možebitno 
ugovorenim posebnostima iza kojih se kriju obveze i odgovornosti. Da ne spominjemo 
mogućnost dodatnog ugovaranja više razine kvalitete opskrbe od standardne. 

Članak 25. 

Dopuniti članak: 
 
Korisnik mreže dužan je omogućiti operatoru sustava pristup i promjene na priključku, obračunskom 
mjernom mjestu i mjernoj opremi. U protivnom, operator sustava ima pravo, nakon dostavljene 
pisane obavijesti, primijeniti mjeru obustave isporuke električne energije, a kao krajnju mjeru o trošku 
korisnika mreže izmjestiti obračunsko mjerno mjesto na dostupno mjesto, 

Članak 26. 

Stavak (1) 

Što je s održavanjem starih priključaka  kod kojih nije uvijek definirana granica vlasništva? 

Recimo priključci s tavanskim osiguračima (KPTO), tuđe  transformatorske stanice koje je 
bilo potrebno pripremiti za prelazak na 20 kV naponsku razinu gdje  imamo naš energetski 
transformator, postolja SN patrona, SN odvodnike prenapona, itd..  a mjerenje je na NN 
strani. Često se postavlja pitanje odgovornosti kod štetnih događaja kada je unutrašnji dio 
priključka u vlasništvu kupca, a sastavni dio tog priključka je i tavanski osigurač (KPTO) koji 
je plombiran plombom Operatora sustava i kupac nije u mogućnosti stalno kontrolirati 
stanje u tavanskom osiguraču. 

Stavak (2) 

Što znači dužan zamijeniti priključak prema potrebi? Definirati tu potrebu!! 

Stavak (4) 

Čemu korekcija dijela članka 18. važećih OU koji ostaje na snazi do daljnjeg? 

St.1. dodati: koji je u njegovom vlasništvu. 
St.2. dodati : koji je u njegovom vlasništvu. 
St. 4: neovisno o načinu izvedbe priključka gradilišta (GP), vlasnik priključka je dužan 
zatražiti odjavu GP najkasnije u trenutku podnošenja zahtjeva za EES i priključenje objekta 
(tko će definirati trenutak prestanka korištenja GP od kojeg slijedi predloženi rok od 7 
dana?). Budući da je, prema starim UO koji ostaju na snazi, gradilišni priključak vlasništvo 
korisnika mreže on ga j i dužan ukloniti a obveza operatora sustava je po njegovom 
zahtjevu samo otpojiti priključak sa ee mreže. 
 
Stavak (4) što ako korisnik mreže ne podnese zahtjev za uklanjanje privremenog priključka 

Stavak 1, potrebno je dopuniti koji je u vlasništvu ODS-a, budući da prelazne odredbe (čl. 107.) 

govore o pravima i obvezama s osnova vlasništva priključka 

Stavak 4) o gradilišnim priključcima uopće ne pripada u ovaj članak. Dio o gradilišnim i 
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privremenim priključcima trebalo bi riješiti kroz poseban članak ili … ? 

Stavak 4. Koje su posljedice neizvršenja obveza davanja zahtjeva za demontažu gradilišnog 

priključka u roku od 7 dana po prestanku korištenja? 

Definirati max. rok mogućnosti korištenja gradilišnog priključk.a 

Stv.4.: isčitava li se iz ovog stavka da gradilišni priključak mora izvoditi isključivo operator sustava. 

Drugim riječima, tko je vlasnik gradilišnog priključka? 

Izmijeniti i dopuniti stavak (2): 
 
(2) Operator sustava dužan je može prema potrebi zamijeniti priključak o svom trošku. 
 
Brisati stavak (4). 
Stavak (4) nije potreban budući da će nakon stupanja na snagu novih Općih uvjeta još uvijek vrijediti 
članak 18. Općih uvjeta iz 2006. koji razrađuje gradilišni priključak. 

Članak 27. 

Stavak (4) 

Znači li to da bi sve priključke koji nisu na granici preuzimanja i predaje električne energije 
trebalo rješavati na trošak operatera iako ovi OU ne definiraju razvidno obvezu 
razgraničenja vlasništva? 

Stavak (6) 

Je li vlasnik građevine obavezan dopustiti ovo premještanje; do sada smo imali velikih 
problema pri uređivanju OMM i priključaka. 
 
St. 3: cijene iz javnih nadmetanja ne smiju se javno objavljivati. Potrebno je odrediti 
troškove usluge i njih javno objaviti. Naravno, da moraju počivati na cijenama iz javnih 
nadmetanja. 
St. 5: ukoliko su promjene na priključku takve da se mijenjaju značajke korištenja mreže, 
nužno je i izdavanje nove EES što automatski i znači aneks postojećeg ugovora ili 
sklapanje novog. 
Stavak (3) Elektra nije operator sustava; koje cijene će se koristiti jer znamo da cijene ovise o javnoj 

nabavi po područjima… 

Traži se javno dostupne jedinične cijene, rova, radova i usluga po JN da li je to u skladu s odredbama 

Zakona o JN 

Predlažemo dodati slijedeći stavak: 

- - (7) Korisnik mreže ne smije bez suglasnosti operatora sustava izvoditi nikakve zahvate na 

priključku. U slučaju da je korisnik mreže izvodio zahvate na priključku bez suglasnosti 

operatora korisniku mreže određuje se naknada za neovlaštene zahvate na priključku. 

- - (8) Naknada za neovlaštene zahvate na priključku iz stavka 7, ovog članka iznosi: 

       - 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.  

Obrazloženje: Prilikom kontrola i izvida uočeni su zahvati na priključku koje je izveo korisnik 

mreže, a kod kojih nije dirana plomba (napr. premještanje KPTO-a, KPMO-a i sl.) ali je upitna 

tehnička ispravnost. Po važećim aktima nemamo mogućnost sankcionirati ovakve zahvate korisnika 

mreže.  

 

U st.1 predlaže se dodati: 
(1) Izgradnja priključka, premještanje ili promjena priključka u nadležnosti je 

operatora sustava. 
 
St.3. definira obavezu operatora sustava da jedinične cijene materijala, radova i usluga 
prilikom određivanja stvarnih troškova učini javno dostupnima – pravilo je da su ugovorne 
cijene tajna, što implicira u svim budućim ugovorima obavezati Isporučitelje da prihvate 
javnu objavu jediničnih cijena materijala, radova i usluga. 
 

St.(3) na koji način i tko je obvezan (DP ili ODS) jedinične cijene roba radova i usluga učiniti javno 

dostupnim (realno je očekivati različite cijene istih roba ili usluga ukoliko se postupci javnog 

nadmetanja provode u DP-ima ili regionalno) 

St.6. – treba jasno napisati na čiji trošak i tko u tom slučaju mijenja glavni vod (vodiče od 

izmještenog obračunskog mjernog mjesta do razvoda korisnika mreže (kupca)) 
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Kako i u kojem roku će operatori dati jedinične cijene javnosti? 

St.5 Koje su to značajke korištenja mreže zbog kojih bi trebalo raskinuti ugovor i formirati drugi ? 

(promjena EES, promjena adrese kupca / slanja računa) Možda bi bilo dobro pobrojati značajke zbog 

kojih se mora izdati novi ugovor. 

Članak 28. 

Ostaje pitanje definicije pojma "lokacija" – to bi bilo sve od pojedinih stambenih ili 
poslovnih jedinica u stambenim i/ili stambeno-poslovnim ili poslovnim objektima, obiteljskih 
kuća ili poslovnih objekata na jednoj katastarskoj čestici pa sve do velikih poslovnih ili 
proizvodnih kompleksa koji obuhvaćaju objekte izgrađene na više katastarskih čestica 
smještenih neposredno jedna uz drugu i sl.  

Treba li se držati posredno naznake iz članka 74. (građevinska lokacija jednog vlasnika) ili 
bi to ipak bilo najbolje posebno  definirati u OU? 

Dodati i da je neprenosiva na drugu lokaciju. 

Potrebno vezati uz strujni krug ili točku priključenja 

Dopuniti članak: 
Priključna snaga može se koristiti samo na lokaciji definiranoj u pripadajućoj elektroenergetskoj 
suglasnosti i neprenosiva je na drugu lokaciju. 

Članak 29. 

Stavak (2) 

Granična snaga za crveni model bi trebala biti 22,08 kW  (a ne 20 kW) uz simetrično 
opterećenje; dakle tekst bi trebao glasiti : „Krajnjim kupcima s priključnom snagom do 
uključivo 22,08 kW ...“.. 

Potrebno je dodatno definirati i pojasniti način ograničavanja priključne snage, odnosno 
jesu li funkcije i djelovanje brojila s funkcijom ograničenja snage istovjetne djelovanju OSO 
te kakva su to točno brojila. 

Ima li brojilo s funkcijom ograničenja snage mogućnost ograničenja po fazama ili će kupac 
svu snagu na koju ima pravo povući po jednoj fazi? Ukoliko se takva mogućnot ne ograniči 
može doći do nesimetrija u mreži i do preopterećenja pojedine faze. 

Prisutan je također problem "obračunskog mjernog intervala" od 15 min (u sadašnjim OU 
nije definiran) i vremena u kojem reagira OSO, odnosno načina na koje djeluje brojilo s 
funkcijom ograničenja snage (interval mjerenja 15 min?). Ukoliko to nije točno definirano i 
propisano, doći će do neravnopravnog položaja kupaca.  

Također, određena vrsta trošila angažraju puno višu snagu od nominalne u vremenu 
znatno kraćem od 15 min., što u takvim slučajevima neće biti registrirano kao 
probijanje/prekoračenje priključne snage, niti će OMM biti isključeno, a moglo bi stvarati 
onečišćenja u mreži i smetnje drugim kupcima i sl. 

Ovdje i u članku 35., stavku (6) trebalo bi definirati da se JR izuzima od ograničenja 
ograničavalom strujnog opterećenja ili brojilom s ugrađenim ograničavalom strujnog 
opterećenja zbog velikih problema koji se javljaju u praksi (naročito problem nesimetrije) te 
zbog osjetljivosti na prolazne kvarove tipa pregaranje prigušnice ili žarulje što dovodi u 
pitanje sigurnost prometa. Uvjetovati ugradnju brojila sa mogućnosti mjerenja snage radi 
praćenja mogućih prekoračenja zakupljene snage Ovo je važno da se izbjegnu zastoji u 
isporuci i prekidi u funkcionalnosti rasvjete koja je nekad vrlo važna zbog sigurnosti u 
prometu.   

Stavak (3)i (4) 

Nedostaju rokovi vezani uz prekoračenja snage. 

Novom uredbom o priključenju definirati pojednostavljeni postupak izdavanja suglasnosti za 
povećanje priključne snage budući je sadašnjim izjednačenim pristupom postupka za 
priključenje novog korisnika mreže i za povećanje priključne snage taj postupak nepotrebno 
kompliciran. 
St.2. Postojeći limitatori ne mogu ograničiti 20 kW, već 22,08 kW. Predlažemo da ukoliko 
se tražena snaga ne može ograničiti s limitatorom da se ograničava s brojilom za 
ograničenje snage. 

St. 4: definirati u kojem je roku postojeći korisnik mreže dužan uplatiti naknadu za 
povećanje priključne snage (ponovno problem istovjetnosti postupka za priključenje novog 
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korisnika i postupka za povećanje priključne snage. PEES i Ugovor o priključenju imaju rok 
od 2 godine i trenutno ne postoji način da se uvjetuje plaćanje naknade za povećanje 
priključne snage u manjem roku). 

St. 4: „kao krajnju mjeru operator sustava može obustaviti isporuku električne energije 

korisniku mreže“ – dodati i obustavu energije u mrežu za proizvođače električne energije 

St. 4: u čl. 85. i 86. se ne spominje mogućnost obustave isporuke električne energije 
korisniku mreže (odnosno isporuka ee u mrežu proizvođaču) u slučaju ne reguliranja 
korištenja priključne snage.  

Stavak (4) je „rupa“ u propisima jer korisnik mreže podnese zahtjev i na tome ostane 

U st.2. uvodi se nova granica priključne snage od 20 kW umjesto dosadašnjih 30 kW – 
kakve nužne promjene uvjetuje ova promjena kod postojećih kupca sa priključnom 
snagom između 20 i 30 kW – uzrokuje se trošak demontaže postojećih limitatora i 
ugradnje brojila sa mjerenjem snage! 
Postoji li razlog odabira granice za mjerenje snage od 20 kW ili je granica odabrana 

proizvoljno? 

Da li st.2. automatski implicira de se kupcima sa priključnom snagom iznad 20 kW ne smije 
priključna snaga ograničiti limitatorima? 

Obveza ugradnje OSO ili brojila s ograničenjem snage za javnu rasvjetu (tarifni model žuti) 

Definirati obveze Kupca nakon podnošenja zahtjeva za povećanje priključne snage (npr. u 
kojem roku je potrebno realizirati i sklopiti Ugovor o povećanju priključne snage) – st.4. 
neprecizno definira obavezu korisnika mreže u vidu „podnošenja zahtjeva za izdavanje 
nove EES“, tj. povećanje snage. Praksa je i do sada pokazivala da veći broj kupaca u 
slučajevima prekoračenje snage nisu voljni zakupiti potrebnu priključnu snagu već se kroz 
nejasne administrativne odredbe „provlače“, što im ovaj stavak ponovo omogućuje. 

Stavak 2  – ne treba ograničavati snagu sa ograničavalom strujnog opterećenja za priključne snage 

manje od 20 kW, koji napajaju javnu rasvjetu, protupožarne uređaje, liftove i specijalne sigurnosne 

sustave. 

Obrazloženje: Operator za navedene sustave može drugim načinima kvalitetno nadzirati korištenje 

priključne snage, a istovremeno bez ograničavala može se znatno povećati tehnička sigurnost 

funkcije pouzdanosti napajanja navedenih sustava. (brojilo sa mjerenjem snage tj. kontrola 

prekoračenja priključne snage 

 

Izmijeniti stavake (3) i (4): 
 
(3) Ako je korisnik mreže u obračunskom razdoblju koristio snagu veću od priključne snage, operator 
sustava dužan ga je u pisanom obliku obavijestiti o obvezi korištenja snage najviše do iznosa 
priključne snage ili o obvezi podnošenja zahtjeva za povećanje priključne snage, odnosno izdavanja 
ishođenja nove elektroenergetske suglasnosti.  
 
(4) Ako korisnik mreže iz stavka 3. ovoga članka nakon pisane obavijesti koristi snagu iznad iznosa 
priključne snage, a nije podnio zahtjev za izdavanje nove elektroenergetske suglasnosti ishodio novu 
elektroenergetsku suglasnost, 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.  
 
Obrazloženje: Ne postoji tehnička mogućnost ograničenja snage s obzirom da bi za njenu realizaciju 
operator sustava morao imati mogućnost isključivanja trošila koja su u vlasništvu krajnjeg kupca. 
Jedina mogućnost koju operator ima na raspolaganju jest obustava isporuke el. energije. 

Članak 30. 

Stavak (2) 

Starost postrojenja veća od 30 godina kao uvjet da kupac snosi troškove prilagodbe 
postrojenja za rad na 20 kV je prevelika i dovodi operatora sustava u neravnopravan 
položaj (pogodovanje kupcima koji ne ulažu u postrojenja).  

Potrebno je uzeti u obzir standardni amortizacijski rok koji se kod nas primjenjuje (20 god. 
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Za transformator, 25 god. Za SN razvod) pa stoga predlažemo da se stavi rok 20 godina. 

Stavak (3) 

Kako postupiti ukoliko taj podatak ne postoji ili nije dostupan? 

Stavak (4) 

Tko će to kontrolirati i na koji način kada se radi o tuđem vlasništvu? 

St. 1: iza „korisnika mreže“ dodati „koji ima u svom vlasništvu instalaciju nazivnog napona 
10 kV“.  
St. 2: pobliže definirati koje troškove, u slučaju postrojenja mlađeg od 30 godina, snosi 
operator sustava -  naglasiti da se radi samo o nemjerenom dijelu postrojenja. Iz sadašnjeg 
teksta proizlazi da je obveza ODSa usklađenje instalacija korisnika mreže – po tome, 
zamjena energetskih transformatora na mjernim mjestima na SN naponu bila bi obveza 
ODS-a? Za postrojenja mlađa od 30 godina , trošak ODS-a bi bio ako nije EES –om 
uvjetovana 20 kV oprema. 

Što kada korisnik mreže „neće“ ulagati u prelazak na 20 kV (primjerice firma u stečaju i sl;) 

U stavku 1 nije definirano kojeg korisnika mreže treba obavijestiti godinu dana unaprijed radi 

prelaska na 20 kV napon. Ovdje je potrebno definirati prijelazni period u trajanju od godine dana od 

dana stupanja na snagu novih Općih uvjeta, što znači da se u navedenih godinu dana ova odredba ne 

bi primjenjivala. Striktna primjena članka 30., stavak 1. onemogućuje realizaciju plana investicija za 

tekuću godinu ako je tim planom predviđen prelazak postrojenja na 20 kV napon (nije moguće 

pravovremeno obavijestiti korisnike mreže o prelasku postrojenja na višu naponsku razinu).  Kad je 

riječ o obavještavanju pretpostavljam da je riječ o korisnicima mreže na srednjem naponu (10 kV), a 

ne na sve korisnike mreže koji se preko srednjenaponskog izvoda koji će preći na 20 kV napon  

napajaju el.energijom. Što se tiče stavka 2, nije definiran postupak operatora sustava prema 

korisniku mreže koji nije u financijskoj mogućnosti (npr. stečaj poduzeća) ili iz nekog drugog 

razloga ne želi izvršiti potrebnu rekonstrukciju svog postrojenja koja je neophodna za rad na 20 kV 

pogonskom naponu. 

Predlažemo slijedeće izmjene: 

(2) Troškove usklađenja postrojenja i instalacija korisnika mreže s promjenom iz stavka ovoga 

članka snosi korisnik mreže u slučaju da su postrojenja i instalacije ili njihov dio stariji od 

30 godina, a u suprotnom, ukoliko ugradnju 20 kV opreme nije uvjetovao nekom svojom 

dokumentacijom (prethodna elektroenergetska suglasnost, elektroenergetska suglasnost, 

posebni uvjeti …), troškove snosi operator distribucijskog sustava. 

 

Loš i netransparentan kriterij za određivanje tko snosi troškove prijelaza instalacija Kupca 

na s 10 na 20 kV. Starost postrojenja nije jednostavno utvrditi, naročito u postrojenjima 

kupca u kojem su pojedini dijelovi različite starosti (više ili manje od 30 g.). 

Predlaže se da se u st.3. jasno odredi da se radi o datumu priključenja kupca na 10 kV 

mrežu. 

U slučaju da operator sustava snosi trošak usklađenja postavlja se pitanje tj. problem 

ovlaštenosti ODS-a za izvođenje radova (ili samo financiranja materijala, radova i usluga) 

na instalacijama u vlasništvu Kupca. Nadalje, mogući su problemi u slučaju ishođenja 

dozvola za građenje (problem tko je investitor), upis opreme i eventualnih građevina u 

osnovna sredstva (tko je vlasnik postrojenja za koje je operator sustava obavezan snositi 

trošak zamjene?), obveza održavanja, garantni rok i sl. 

Stavak  - (4) kontrola obveze Kupca o ugradnji 20 kV opreme (Kupac ugradi opremu mlađu 

od 30 godina po saznanju o prijelazu na 20 kV bez da obavijesti ODS) 

St.(2) Što raditi u slučaju kada postojeći korisnik ne želi financirati usklađenje postrojenja za 20 kV 

napon? Nejasno je  kako će se postojeći korisnik mreže primorati na trošak usklađenja postrojenja s 

promjenom iz st.(1), (obustava isporuke ee ...?). 
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Razmisliti o propisivanju cjelokupne obveze ODS-u (i za postrojenja starija od 30 godina). 

Nisu definirane sankcije za kupca koji ima starije postrojenje od 30 god. a odbija snositi troškove 

prelaska na 20 kV (takav kupac nam može blokirati prelazak cijelog područja na 20 kV, potrebno je 

u čl. dodati mogućnost isključenja takvih kupaca) 

Stavak 4. staviti na prvo  mjesto (postaje stavak 1, a ostali stavci se pomiču). 

Stavak 1). Obavještavati samo korisnike mreže na SN-u, ne i na NN-u. 

Kako će se kontrolirati revitalizacija opreme korisnika mreže novom nazivnog napona 20 kV? 

u stavku 3 riječi datuma priključenja treba zamijeniti rječima datuma prvog priključenja 

Stv.2.: realniji rok bi bio 20 god. ili 25 god. nego 30 god. 

Članak 31. 

Stavak (2) 

Potrebno je točno propisati na koje se sve vrste priključenja ovaj članak odnosi - brisati "i 
sl.", navesti još neke uređaje (ako su autorima poznati), a priključenje nekih drugih 
uređaja/sustava na takav način uvjetovati posebnom dozvolom HERE. 

Također, potrebno je pojasniti način i proceduru izdavanja elektroenergetske suglasnosti - 
iz teksta proizlazi da se za takva priključenja mora zatražiti izdavanje EES s uvjetima 
priključenja. To je potrebno decidirano napisati. Također bi možda trebalo odrediti i najveću 
snagu uređaja koji se na takav način mogu priključiti preko tuđeg OMM.  

St. 2. I 3. Izbaciti. Potrebno je dozvoliti iznimku koju bi isključivo odobravala HERA na 
zahtjev korisnika mreže (na način kako je bilo predviđeno starim OU).  
 
Riješiti pitanje priključenja preko instalacije postoječih korisnika mreže u slučajevima kada nije 

ekonomski opravdano graditi novu mrežu uz postojeću (INA-ina mreža) 

Nije utvrđeno da li je obveza korisnika  dostaviti operatoru obavijest (i u kojem roku) o posrednom 

korištenju mreže sa priloženim ugovorom o uređenju međusobnih odnosa – veza čl.85.st(1), 

podstavak 8. 

Uskladiti s člancima 35. (7). i 85 (1). 

Stavak 2) i stavak 3) potrebno je izbaciti. 

Propozicija u stavku 2. daje mogućnost širokog tumačenja uređaja koji se mogu napajati preko 

drugog korisnika mreže- 

Primjedba je da stavak (1) treba glasiti: Korisnik mreže nema pravo omogućiti priključenje 

građevine ili dijela građevine preko svog obračunskog mjernog mjesta. Ovdje se radi da su 

priključak i EES izdani za definirani objekt  i da se ne mogu drugi objekti na istoj čestici i u 

vlasništvu istog vlasnika spajati preko mjernog mjesta. 

Nadam se da u antenske sustave spadaju i odašiljači operatora  koji se mogu priključiti na NN mrežu 
Korisnika mreže (T-mobile, VIP NET, TELE 2 itd), jer bi time dio problema bio riješen (na primjer u 
tunelima i uz tunele na auto-cesti dio odašiljača je na instalaciji HAC-a). Ukoliko nije, dodati i riječ: 
odašiljači... 

Članak 32. 

Stavak (2) 

Dozvoljavanje iznimke "u slučaju da uređenje korištenja mreže nije moguće na racionalan 
tehnički ili ekonomski način" ostavlja previše prostora za različita tumačenja što je to 
"racionalan tehnički ili ekonomski način" i ne ide prema cilju uređenja vlasničkih odnosa u 
mreži i postrojenjima te odnosa s kupcima 

 

St. 2: dodati : i suglasnost HERE (na način kako je bilo predviđeno starim OU). 

U stavku (2) koristiti pojam tarifna kategorija koji se koristi dalje u tekstu. 

Stavak (7) -  odnosi li se i na npr. lokale i poslovne prostore unutar obiteljske kuće (koji 
nisu posebno etažirani), kao i na gospodarske i pomoćne građevine u sklopu jedne 
građevinske cjeline. 

Nije utvrđeno da li je obveza korisnika  dostaviti operatoru obavijest (i u kojem roku) o posrednom 
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korištenju mreže sa priloženim ugovorom o uređenju međusobnih odnosa – veza čl.85.st(1), 

podstavak 8. 

 

Stavak 2) i stavak 3) potrebno je izbaciti. 

Dopuniti stavak (1): 
 
(1) Pravna ili fizička osoba koja je uslijed statusnih ili organizacijskih promjena priključena preko 
tuđeg obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže dužna je urediti korištenje mreže s operatorom 
sustava. 

Članak 33. 
Prijedlog za Stavak 5, umjesto  citat:“... Agencija «može» zatražiti mišljene od operatora sustava  
predlaže se “..Agencija u pravilu traži mišljenje operatora sustava“ 

Članak 34. 

Stavak (1) 

Potrebno je dodatno pojasniti što je to  „privremena obustava isporuke električne energije 
bez opravdanog razloga“ i nakoji se način utvrđuje ta opravdanost ili neopravdanost 
(kriteriji?).  

Stavak (3) 

Na koji se način utvrđuje da je šteta nastala utjecajem "drugih korisnika mreže i/ili treće 
osobe"? Ako je to već utvrđeno, zašto se šteta naplaćuje od operatora sustava, a ne 
izravno od tih "drugih korisnika mreže i/ili treće osobe"? Koja je garancija da će naknadno 
operator uspjeti podmiriti svoj trošak isplate naknade štete? 

Stavak (7) 

Nedostaju jasne definicije pojmova „viša sila“ i „iznimni događaj“ (članak 3.).  

St.3 : potrebno je napisati sukladno člancima 1067 st.2 ZOO. 
Ovisno o usvajanju ove primjedbe upitan je i stavak 6. ovog članka. 
 

St. 7: dodati i planiranih radova, a sukladno čl.43 Zakona o energiji i čl. 1084. ZOO. 

Nabrojiti opravdane razloge (kvarovi, najavljeni prekidi zbog radova) 

U stavku 1 piše da svaki korisnik mreže ima pravo na naknadu štete ako mu je privremeno 

obustavljena isporuka el.energije bez opravdanog razloga. Problem je što nigdje nije definiran 

opravdani razlog. Proizlazi da primjerice bez najave kupcima prije rastavljača dođe do isključenja 

voda radi isključenja rastavljača, odnosno dijela voda na kojem su najavljeni radovi, te da se nekom 

kupcu prije rastavljača desi neka šteta, a el.energije nije imao samo jednu minutu, što je ispod 3 

minute definirane u članku 21. I nismo ga bili u obvezi obavijestiti o prekidu kraćem od 3 minute. Je 

li ta šteta nastala kod kupca u tom slučaju opravdana ili nije ? Isto tako potrebno je definirati rokove 

u kojima korisnik mreže mora prijaviti štetu jer se može desiti da se primjerice traži naknada štete za 

nešto što se desilo prije godinu dana, a stvarna šteta je bila zbog nečeg drugog (zašto da si korisnik 

mreže kupi sam novi televizor kad mu to može kupiti operator distribucijskog sustava jer je prije 

godinu dana nestalo el.energije zbog čega je njegov televizor „preminuo“.). Je li kvar koji je izazvala 

treća osoba primjerice rušenjem drveta na vod, a zbog čega je neki korisnik mreže imao štetu zbog 

nestanka el.energije opravdani razlog za naknadu štete ? Prema stavku 3 ovo je opravdani razlog za 

naplatu štete, ali što je sa slučajem kada nepoznati počinioc primjerice sruši drvo na vod i nestane. 

Hoće li se i u tom slučaju šteta kod korisnika mreže naplaćivati od operatora distribucijskog sustava 

iako operator distribucijskog sustava štetu ne može naplatiti od nepoznatog počinioca. Je li bilo 

kakav kvar na vodu opravdani razlog za naplatu štete ? (Definicija više sile i iznimnog događaja !) 

Potrebno je točno definirati koji su to opravdani razlozi za obustavu isporuke el.energije, a koji ne 

podliježu naknadi štete kod korisnika mreže. Hoće li to biti sastavni dio Uvjeta kvalitete opskrbe 

el.energijom koji će biti naknadno doneseni ? 

(1) Korisnik mreže ima pravo na naknadu štete od operatora sustava i/ili opskrbljivača zbog 

privremene obustave isporuke električne energije bez opravdanog razloga. 

 

Obrazloženje: Sukladno članku 85.stavak 2. obustava isporuke se provodi i na zahtjev opskrbljivača. 

naknada štete 

-u stavku (1), niti u definiciji izraza u čl.3. nije definirano što je privremena obustava isporuke bez 

opravdanog razloga pri kojoj korisnik mreže ima pravo na naknadu štete. 
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U istom čl. Potrebno je na jednom mjestu definirati koji su to opravdani razlozi pri kojima ne 

snosimo štetu. S time bi izbjegli i pojednostavili vođenje sudskih postupaka za naknadu.  

Svi prekidi koji su navedeni u ovim općim uvjetima nabrajaju se sa stajališta obveze obavještavanja, 

kao planirani, neplanirani prekidi, uvjeti za primjenu postupka ograničenja ili prekida isporuke…. 

Ali nigdje nije navedeno da su to opravdani prekidi i  da kupac nema pravo na naknadu štete. 

(1) Definirati "opravdani" i "neopravdani" razlog 

(7) Definicija "više sile" sukladno čl.43 Zakona o energiji 

Tko procjenjuje što je opravdani, a što neopravdani razlog privremene obustave isporuke? 

I ovaj članak ima široko tumačenje koje će rezultirati velikim brojem nepotrebnih odštetnih zahtjeva. 

Primjer:  ako planirani radovi traju sat duže zbog objektivnih okolnosti.  

Također treba ovo povezati sa člankom o izvještavanju ako stranka tvrdi da nije obaviještena iako je 

razgovor obavljen. (Razgovori se trebaju snimati). 

(3) Korisnik mreže ima pravo na naknadu štete od operatora sustava i u slučaju kada 

pretrpi štetu na svojim postrojenjima i instalacijama uzrokovanu nedopuštenim 

utjecajima drugih korisnika mreže i/ili treće osobe. 
Operator sustava pokriva štete koje su posljedica djelovanja trećih osoba (izvan kontrole / utjecaja 

operatora)? Vezani je i stavak (6). Operator sustava će isplaćivati štete i kasnije se boriti za naplatu 

štete od osiguranja ili putem suda? 

 

St.1 U cilju smanjenje nesuglasica sa korisnicima, bilo bi dobro navesti opravdane razloge obustave 

(barem one najvažnije) 

Članak 35. 

 

Stavak (5) 

Nije dovoljno jasno definirano! Naznačiti točno o kojem se posebnom propisu radi.  

Imaju li takav tretman i apartmani za iznajmljivanje unutar obiteljske kuće ili kuće za 
odmor? Koliki je najveći broj takvih apartmana da se mogu tretirati kao kućanstvo? 
Uključuju li se možda ovdje i prenoćišta? Koji je u tome smislu status OPG-a?  

Umjesto „župni ured“, treba pisati „župni dvor“ ili „župni dom“ (za stanovanje svećenika). 

Stavak (6) 

Kod kategorije JAVNA RASVJETA nije jasno što sve spada u definiciju "cestovne 
signalizacije" - samo stalni i privremeni manji svjetlosni elementi vezani uz kolnik, možda i 
informacijski ekrani na nosačima iznad ceste ili možda i semafori? Potrebno točno 
definirati! 

Stavak (7) 

Vrlo je upitna opravdanost ovakve odredbe bez detaljnije razrade. Postavlja se osnovno 
pitanje što je "jedna stambena jedinica" ? 

Tu može biti svakakvih varijacija - od stana u stambenoj zgradi do višekatne obiteljske kuće 
s gospodarskim objektom i garažom u dvorištu, a to omogućuje korištenje u razne svrhe 
(radionice, mali pogoni), a ne samo kao uredski prostor u sklopu stana u kojem vlasnik živi, 
na što su autori vjerojatno mislili. 

U svakom slučaju, zbog moguće zloupotrebe temeljem razlike u cijeni po kategorijama 
potrošnje, odredbu treba ili dodatno pojasniti preciznom definicijom „jedne stambene 
jedinice“ ili promijeniti i napisati „kupac se razvrstava u kategoriju poduzetništvo“.  

St. 2: bilo bi dobro definirati kategoriju „gradilišni priključak“ – postojeći tarifni sustav sve 
gradilišne priključke stavlja u kategoriju „poduzetništvo“ što nije uvijek primjenjivo 
St. 7: kupca bi, u slučaju jednog obračunskog mjernog mjesta u dvije kategorije, trebalo 
svrstati u višu kategoriju, odnosno „krajnji kupac se razvrstava u kategoriju poduzetništvo“.  
Dodati i stavak: „U slučaju priključenja reklama odnosno reklamnih panoa na instalacije 
javne rasvjete, krajnji kupac se razvrstava u kategoriju poduzetništvo“ 
Potrebno je redoslijed stavaka s tekstom zamijeniti. St.4 treba biti St.3, a tekst u St.3 treba 
biti u St.4.  
 Stavak (5) Što je sa kupcima koji koriste stanove za poduzetničku djelatnost (najam za urede, 

stanovanje, privremeni smještaj poslovnih partnera)? 
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Stavak (7) nelogično univerzalna usluga samo je za kupce kućanstvo 

st7  - Ovim stavkom bi neki poduzetnici (obrtnici) koji obavljaju poduzetničku djelatnost u svojoj 

stambenoj jedinici - kući mogli zatražiti spajanje postojećih priključaka OMM kategorije 

poduzetništvo sa OMM svoga kućanstva?  

 

Prema stavku 3 proizlazi da za TS Rafinerija koja el.energiju kupuje na visokom naponu (110 kV) 

neće više plaćati naknadu za korištenje mreže operatoru distribucijskog sustava (HEP ODS-u) iako 

je TS 110/35/6 kV Rafinerija još uvijek u suvlasništvu s HEP ODS-om, posebice 110 kV dio 

postrojenja koje HEP ODS održava. 

 

St.(8) Nepotreban stavak (stambena jedinica=kućanstvo) 

Promjena u odnosu na dosadašnje propise.  

 

Isključuje li to dosadašnju obvezu razdvajanja mjernog mjesta na dvije kategorije (npr. dio kuće se 

koristi za stanovanje, a dio za frizerski salon)? 

 

Uskladiti s člancima 31. i 85. (1). 
Vezano uz st.5. – u dosadašnjoj poslovnoj praksi se najviše problema javljalo oko pravilnog 

razvrstavanja u kućanstvo ili poduzetništvo raznih oblika staračkih domova i OPG-a, pa bi kroz 

Opće uvjete ili neki naputak trebalo jasno razvrstati u koju kategoriju koji od njih pripadaju i po 

kojim kriterijima 

St.6. – što se podrazumijeva pod pojmom cestovne signalizacije u javnoj rasvjeti? Semafori … 

(7) U slučaju jednog obračunskog mjernog mjesta za potrebe krajnjeg kupca iz 

kategorije kućanstvo i kategorije poduzetništvo u jednoj stambenoj jedinici, krajnji 

kupac se razvrstava u kategoriju kućanstvo.  

 

Krajne kupce je potrebno razvrstavati u kategoriju poduzetništvo. 

 
Promijeniti stavak (4) tako da glasi: 
(4) U tarifnu kategoriju poduzetništvo pripadaju krajnji kupci koji nisu kućanstva električnu energiju 
koriste za obavljanje djelatnosti, odnosno pravna ili fizička osoba koja kupuje električnu energiju koja 
nije namijenjena za korištenje u vlastitom kućanstvu. za potrebe obavljanja djelatnosti. 
 
Promijeniti stavak (5) tako da glasi: 
(5) U tarifnu kategoriju kućanstvo pripadaju krajnji kupci koji kupuju električnu energiju za vlastitu 
potrošnju u kućanstvu, u građevinama ili dijelovima građevina namijenjenih za potrebe stanovanja, 
neovisno da li je vlasnik fizička ili pravna osoba (kuće, stanovi, kuće za odmor, župni uredi i slično) i 
svi krajnji kupci koji ne pripadaju u kategorije poduzetništvo ili javna rasvjeta, uključujući i kupce koji 
spadaju u ovu kategoriju temeljem posebnog propisa.  
 
Obrazloženja:  
Predloženim promjenama sadašnji kupci koji su svrstani u kategoriju poduzetništvo, a koji ne 
obavljaju nikakvu djelatnost svrstali bi se u kategoriju kućanstva. 
Kupci kategorije kućanstva prema prijedlogu u stavku (7) ovog članka moći će obavljati i djelatnost, a 
ukoliko se ne  promijene stavci (4) i (5), dio kupaca koji ne obavljaju djelatnost biti će obvezom iz 
ovog propisa svrstan u poduzetništvo. 

Članak 36. 

Stavak (2)  

Nije u skladu sa čl. 23., 24. i 107. !  

Kako se ovo misli riješiti za kupce koji preuzimaju električnu energiju  sa svojim SN vodom i 
sa svojom stupnom TS na srednjem naponu, a mjerenje imaju na niskom naponu. Kako 
ćemo tehnički izvesti SN mjerno polje kada su u pitanju stupne transformatorske stanice? 
Otvara se pitanje novog građevinskog djela za smještaj SN mjernog polja, dodatno 
rješavanje imovinsko pravnih poslova za novi građevinski dio itd. 

Članak 37. 

Preciznije napisati: -prekomjerna jalova energija, induktivna i kapacitivna( kn/ kvarh). 
Nepotrebno dupliciranje sa tarifnim sustavom. Kada se mijenja tarifni sustav morati će se u paraleli 

mijenjati dva dokumenta 

Uvodi se pojam „obračunska vršna snaga“, a u članku 3. Definiran je pojam  „vršno opterećenje“ - 
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uskladiti 

Članak 38. 

Preciznije napisati:-prekomjerna jalova energija, induktivna i kapacitivna (kn/kvarh). 
Nepotrebno dupliciranje sa tarifnim sustavom. Kada se mijenja tarifni sustav morati će se u paraleli 

mijenjati dva dokumenta 

Uvodi se pojam „obračunska vršna snaga“, a u članku 3. Definiran je pojam  „vršno opterećenje“ - 

uskladiti 

Članak 39. 

Stavak (4) 

Kao i u čl.40., stavku (4) potrebno je naznačiti da se tarifni model Crveni odnosi na kupce 
kategorije poduzetništvo s priključnom snagom >20 kW (naš prijedlog: 22,08 kW); slijedi iz 
čl.42. 

U st.2,3 i 4 preciznije napisati : - prekomjerna jalova energija, induktivna  i kapacitivna ( 
kn/kvarh). 
St. (4) dodati iza Tarifni model crveni : “odnosi se na krajnje kupce iz kategorije 
poduzetništvo s priključnom snagom većom od 20 kW “ (iako je predmetno definirano čl. 
42, zbog bolje jasnoće i usklađenosti sa st. 4 čl. 40 predlažemo dodati tekst). 

Uvodi se pojam „obračunska vršna snaga“, a u članku 3. Definiran je pojam  „vršno opterećenje“ – 

uskladiti 

Bilo bi dobro u stavku 4. napomenuti i odrednicu „s priključnom snagom većom od 20 kW“ 

Članak 40. 

Stavak (4) 

Zamijeniti  „20 kW“ iznosom „22,08 kW“; 
 
Stavak (5) 

Tarifni model „crni“ potrebno je učiniti „dostupnijim“ na području cijelog HEP ODS-a ili ga 
ukinuti. 
Preciznije napisati u st 4: - prekomjerna jalova energija, induktivna i kapacitivna (kn/kvarh). 
St 5 : dodati za kupce do 20 kW. 
Nepotrebno dupliciranje sa tarifnim sustavom. Kada se mijenja tarifni sustav morati će se u paraleli 

mijenjati dva dokumenta 

Člankom 49. stavak 3 predviđeno je da se krajnji kupci s daljinskim očitanjem očitavaju i 

obračunavaju mjesečno. Člankom 54. stavak 1. krajnji kupac može tražiti ugradnju brojila s 

daljinskim očitanjem. Krajnji kupci kategorije kućanstvo, tarifnog modela plavi ili bijeli imaju isti 

iznos naknade za obračunsko mjerno mjesto bez obzira očitavaju li se mjesečno (daljinski) ili 

šestomjesečno. Troškovi očitanja  za mjerno mjesto, ukoliko se očitava mjesečno (daljinski) su veći 

zbog troškova naknade za korištenje komunikacijskih putova (GSM kartice). Predlažemo uvođenje 

novih tarifnih modela za kupce kojima je standardna usluga šestomjesečno očitanje, ali žele 

daljinsko očitanje i mjesečni obračun i koji će imati veći iznos naknade za obračunsko mjerno mjesto 

od one koju imaju krajnji kupci kategorije kućanstvo, tarifni model plavi i bijeli sa šestomjesečnim 

obračunom. 

Trebalo bi definirati kako krajnji kupac s već ugrađenim brojilom i opremom za daljinsko očitanje, a 

kojeg već očitavamo mjesečno, postaje krajnji kupac s daljinskim očitanjem, tj. da li to postaje 

automatizmom ili na njegov zahtjev. 

Uvodi se pojam „obračunska vršna snaga“, a u članku 3. Definiran je pojam  „vršno opterećenje“ – 

uskladiti 

Tarifni model Crveni definiran je snagom većom do 20kW. S obzirom da se snaga limitira 

limitatorima standardnih vrijednosti granicu za Crveni model trebalo bi postaviti na snagu koju 

možemo limitirati, primjerice 22,08kW. 

Članak 41. 

Stavak (1) 

Uz ovako definiranu naknadu za obračunsko mjerno mjesto, nije jasno radi li se tu o 
posebnoj naknadi ili je ona dio naknade za korištenje mreže - nije posebno navedena u 
članku 5. kojim je definiran sadržaj ugovora o korištenju mreže!  

Nepotrebno dupliciranje sa tarifnim sustavom. Kada se mijenja tarifni sustav morati će se u paraleli 

mijenjati dva dokumenta 

Što je s kupcima koji su isključeni zbog neplaćanja? Plaćaju li oni naknadu za obračunsko mjerno 

mjesto? Sudska praksa oslobađa korisnike mreže plaćanja naknade za obračunsko mjesto za vrijeme 

dok je OMM isključeno zbog neplaćanja. 
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Članak 42. 

Stavak (1) 

Zašto se za obračunsku vršnu radnu snagu uzima najveća prosječna radna snaga unutar 
mjernog intervala kada ona može biti manja od maksimalne angažirane snaga (maksimalna 
snaga koju je kupac povukao u obračunskom razdoblju)?  

Također, prema ovoj definiciji proizlazi da je „obračunska vršna radna snaga“ isto što i 
„vršno opterećenje“ iz članka 3., jedino je ograničena na doba više dnevne tarife (zašto?). 
Znači li to da se u doba niže tarife neće uzimati u obzir najviša ostvarena snaga? Što ako 
tada dođe do prekoračenja?  

Potrebno je dodatno pojasniti razliku i odnose između pojmova „obračunska vršna radna 
snaga“, „vršno opterećenje“ i „priključna snaga“, najbolje kroz definicije u članku 3., ali i 
ovdje te u člancima koji se odnose na prekoračenje snage (čl.29., stavci 3 i 4). 

Stavak (2) 

Zamijeniti  „20 kW“ iznosom „22,08 kW“; 
St. 2: pojasniti kako se rješava zahtjev kupca za primjenu TM koji uključuje tarifni element 
obračunske vršne snage? Zadržavanje priključne snage po EES, demontaža ograničavala 
strujnog opterećenja? 
Definirati rješavanje zahtjeva za prijelaz iz TM crveni u TM bijeli kupaca sa priključnom 
snagom većom od 30 (odnosno 20 kW) – postoji naputak kojim kupac u tim slučajevima 
gubi pravo na priključnu snagu (izdaje mu se EES sa snagom ispod 30(20) kW). Opći uvjeti 
moraju propisati taj ili neki drugi postupak. 
St.3: predlažemo da se obračun radi prema najvećem zabilježenom iznosu u razdoblju 
trošenja.  
  
Nepotrebno dupliciranje sa tarifnim sustavom. Kada se mijenja tarifni sustav morati će se u paraleli 

mijenjati dva dokumenta 

(1) "obračunski mjerni interval"  opisati u čl.2. ovih Općih uvjeta (Definicije osnovnih izraza) 

St.2. nije moguće odmah primijeniti jer velik broj OMM priključne snage >20 kW nije opremljen 

odgovarajućim brojilima s mjerenjem snage i jalove – rokovi su navedeni u prijelaznim i završnim 

odredbama ali što do tada (u kojem su TM) 

Stavak 2. ponovo definira obvezne tarifne elemente već navedene u čl. 39. i čl. 40. 

Stavak (1) dopuniti:  
 
(1) Obračunska vršna radna snaga je najveća prosječna radna snaga izmjerena tijekom svakog 
obračunskog mjernog intervala unutar mjesečnog obračunskog razdoblja u doba više dnevne tarife. 
Obračunski mjerni interval traje 15 minuta. 
 
Stavak (2) izmijeniti i dopuniti:  
 
(2) Za sve krajnje kupce, osim krajnjih kupaca iz modela Žuti, s priključnom snagom većom od 20 
kWili više, obvezna je primjena tarifnog modela koji uključuje tarifni element obračunske vršne radne 
snage, dok je za krajnje kupce s priključnom snagom do uključivo 20 kW primjena tarifnog modela 
koji uključuje tarifni element obračunske vršne radne snage moguća na zahtjev krajnjeg kupca, pri 
čemu krajnji kupac snosi troškove primjene tarifnog modela koji uključuje tarifni element obračunske 
vršne radne snage. 

Članak 43. 

Stavak (4) 

Treba pisati „iznimno od odredbi stavka 2.“,   a ne stavka 5. 

st4 – ne postoji st.5 koje se spominje u st.4. 

 

U st. (4) poziva se na stavak (5) – ne postoji stavak (5)?! 

U st.4. se spominje st.5.koji ne postoji - možda se mislilo na st.3. 

Članak ima 4 stavka, a u 4. se spominje odredba „stavka 5. ovog članka“ 

Stv.4.: stavak 5. ovog članka ne postoji. 

Članak 44. Predlažemo slijedeće izmjene: 
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  Qind   izmjerena induktivna jalova energija (kVArh) 

  Qkap   izmjerena kapacitivna jalova energija (kVArh) 

  W     izmjerena radna energija (kWh). 

Prekomjerna jalova energija se naplaćuje samo za slučajeve kada je rezultat formule pozitivan. 

Ukoliko je rezultat formule negativan prekomjerno preuzeta jalova energija se ne naplaćuje. 

 

W – izmjerena radna energija (kW), krivo napisano, treba (kWh) 

Članak 45. 

Stavak (2) 

Što je sa pravom na priključnu snagu pri prijelazu iz crvenog u bijeli tarifni model? Potrebno 
jasno propisati zbog iskustva iz prakse! 

Stavak (3) 

St 1 : Samo se planirana vršna radna snaga (kW) može zaokružiti na cijele brojeve. 
St. 2: u tekstu križati jedanput godišnje i zagradu.  

St. 2 treba glasiti: „Krajnji kupci mogu promijeniti tarifni model po isteku 12 mjeseci od 

zadnje promjene tarifnog modela.“ 

Stavak (3) predvidjeti jedinstvenu cijenu za stvaranje tehničkih uvjeta  (u praksi se stvaraju 

neptrebno različiti pristupi) 

Predlažemo slijedeće izmjene: 

(1)...........prekomjerne jalove energije(kVArh),...... 

St. 2. – misli se jednom godišnje bez naknade ili općenito, zašto to ograničavati? 

Stv.3.: tko snosi stvarne troškove stvaranja tehničkih uvjeta zbog promjene tarifnog modela Kupac 

ili Korisnik mreže (bilo bi poželjno u pojmovniku definirati pojam „krajnji kupac“) ? 

Može li kupac mijenjati uvjete priključka, odnosno tko podnosi zahtjev, vlasnik mjernog mjesta ili 

kupac što su različiti pojmovi 

Članak 46. 

Stavak (2) 

24 sata je preratak rok!  

Stavak (4) 

U stavku (1) ovog članka ne spominje se nikakav rok 

St. 1 : dodati iza „krajnji kupci iz kategorije poduzetništvo“ „i proizvođači“. 
St. 3 : brisati. 
St. 5 : Smatramo da je interval od 70% do 130% prevelik. 
Predlažemo 80% i 110 %. 
Tekst uz drugu crticu: ako je vrijednost izmjerene vršne snage veća od x%  vrijednosti 
planirane vršne snage, vrijednost obračunske vršne snage obračunava se po cijeni od 
250%, za razliku od izmjerene vršne snage i vrijednosti x% planirane vršne snage. 
 
St. 6 : vršna snaga treba se obračunati prema ostvarenoj, a ne razmjerno broju dana. 
 
Dodati stavak 7: Za povremene priključke gdje se privremeno postavlja mjerno mjesto ( 
zabavni park, manifestacije, cirkus i sl.) ukoliko se u tijeku mjeseca koristi na nekoliko 
lokacija, snaga se obračunava prema broju dana korištenja na pojedinoj lokaciji. 

Koncepcijska primjedba 

Vezano uz čl. 46. st. 2. i 3. vrlo su mali rokovi za najavu snage te ćemo takvim kupcima morati 

odgovarati na njihov zahtjev u istom danu kad zaprimimo zahtjev kako bi oni mogli dalje postupati u 

skladu s traženim.  

Možda bi u čl. 3 trebalo još dodati detalj da kad kupac želi prijaviti novu vrijednost planirane vršne 

radne snage u tekućem obračunskom razdoblju da tada može zatražiti povećanje, ali ne i smanjenje 

snage kao što je bilo propisano i do sada stavcima 4 i 5. jer ako nema tog detalja stavak 2 i 3 se 

zapravo ne razlikuju i definiraju isto. 

 

Nije definiran rok u kojem su krajnji kupci obvezni dostavit vrijednosti planirane vršne radne snage 

za sljedeću kalendarsku godinu (u stavku 1 nije naveden rok) 

možda je rok od 24 sata prekratak za najavu promjene vršne snage, osobito u tekućem obračunskom 

razdoblju,  jer je moguće je i povećati i smanjiti vršnu snagu (do sad je bilo moguće u tekućem 
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obračunskom razdoblju samo povećati najavljenu vršnu snagu) 

Iz kojeg razloga rok od samo 24 sata? 

Stavak (3) detaljnije definirati rokove i uvjete promjene planirane vršne radne snage 

tijekom obračunskog razdoblja 

Stavak (5) postoji li opravdan razlog za proširenje odstupanja na 60% (do sada 20%) kao i 

umanjenje faktora penalizacije? 

St. 5 podstavak 2 -  umjesto vrijednost obračunske vršne radne snage treba stajati vrijednost 

izmjerene vršne snage uvećava se ……….. 

(2) Vrijedi li samo za povećanje snage u tekućem obračunskom razdoblju? Za smanjenje nema 

smisla. 

St. 3. – to se može vidjeti samo u AMR sustavu. Ovdje se izjednačava povećanje i smanjenje snage 

što nije bio slučaj dosad. Znači svaka promjena zahtjeva pristup krivulji da se utvrdi da li se zahtjev 

može prihvatiti. St. 4. – što ako nemaju prethodno razdoblje (novi kupac)? po čemu onda? po EES? 

Članak 47. 

Stavak (2)  

„Obračunsko razdoblje može biti mjesečno i polugodišnje .“ zamijeniti sa: „Obračunsko 
razdoblje može biti mjesečno, polugodišnje i godišnje“. 

St. 2 : Predlažemo mogućnost obračunskog razdoblja i u drugim intervalima ( dvomjesečni, 
tromjesečni) prema procjeni operatera sustava. 

Koncepcijska primjedba 

(2) Obračunsko razdoblje može biti mjesečno, polugodišnje i godišnje.  

 

(2) Prijedlog-mjesečno i godišnje očitanje! 

Članak 48. 

St. 1: Predlažemo očitavanje brojila u ljetnom razdoblju od 8-20, a u zimskom od 8-18 sati. 
St. 2: Dostava podataka telefonom je u suprotna poglavlju 8.t.3. ovih OU vezanih uz tajnost 
podataka ( napr. čl.60 ovih OU). 
Predlažemo slijedeće izmjene: 

- (1) Ovlaštena osoba operatora distribucijskog sustava izravno očitava brojila od 8 7 do 20 

sati pri čemu je dužna imati vidljivo istaknutu iskaznicu s podacima koji omogućuju 

identifikaciju te je na zahtjev korisniku mreže dužna dati dodatne informacije o načinu 

provjere identiteta. 

Obrazloženje: Budući da je radno vrijeme u većini DP-a od 7 sati predlažemo da se vrijeme očitanja 

uskladi s početkom radnog vremena. 

 

Stavak 2. Operator sustava dužan je korisnicima mreže omogućiti besplatnu dostavu očitanja putem 

besplatnog potrošačkog telefona ili internetske aplikacije. 

St.2. riječ "telefona" zamijeniti sa "telefonskog govornog automata" 

Članak 49. 

Stavak (3) 

Zamijeniti  „20 kW“ iznosom „22,08 kW“; 

Stavak (4) 

 „Polugodišnje obračunsko razdoblje….“  zamijeniti sa:  „Polugodišnje ili godišnje 
obračunsko razdoblje….“ 

Koncepcijska primjedba 

(2) Izvanredno očitanje brojila koje se provodi na zahtjev korisnika mjernih podataka treba biti 

definirano kao nestandardna usluga koja se naplaćuje sukladno cjeniku nestandardnih usluga 

operatora sustava 

(3) potrebno je definirati da li kupci kategorije kućanstvo sa instaliranim brojilom na daljinsko 

očitanje, priključne snage do uključivo 20 kW biraju ili se automatizmom svrstavaju u mjesečno 
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obračunsko razdoblje – ukoliko će biti svrstani u mjesečno obračunsko razdoblje definirati novi 

tarifni model i tarifne stavke za obračun električne energije sa npr. većom naknadom za obračunsko 

mjerno mjesto 

Vezano uz st. 3. podstavak 6., trebalo bi definirati (u posebnom članku, iza članka 51.) što je krajnji 

kupac s daljinskim očitanjem, te kako krajnji kupac s već ugrađenim brojilom i opremom za 

daljinsko očitanje (a kojeg već očitavamo mjesečno), postaje krajnji kupac s daljinskim očitanjem, tj. 

da li to postaje automatizmom ili na njegov zahtjev. 

 

Predlažemo slijedeće izmjene i dopune: 

- (4) Polugodišnje obračunsko razdoblje odnosi se na krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo 

priključne snage do uključivo 20 kW, osim krajnjih kupaca iz stavka 3. podstavaka 3,.5. i 6. 

ovog članka. 

 

(3) Za kategoriju kućanstvo do uključivo 20 kW predlaže se godišnje obračunsko razdoblje 

Mjesečno očitanje kupaca kategorije kućanstvo priključne snage >20kW povećat će troškove 

očitanja i zahtijeva dodatne ljudske resurse s obzirom da do sada nije bilo sustavno riješeno 

opremanje ovih OMM brojilima s mogućnošću daljinskog očitanja. Dakle postoje OMM opremljena 

elektronskim kombi brojilima, dakle, TM crveni je moguć ali brojila ne omogućavaju daljinsko 

očitanje i moraju se očitavati ručno.. Ovaj propis  zahtijeva izdvajanje njihovih mjernih mjesta iz 

postojećih očitačkih knjiga za kućanstvo; mišljenja samo da se mjesečno očitanje i dalje treba 

primjenjivati samo na OMM kupaca kategorije poduzetništvo, barem do adekvatnog opremanja 

OMM-a sukladno prijelaznim i završnim odredbama. 

U st.3 al. 1 bilo bi dobro dati detaljniju odrednicu „krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo priključne 

snage iznad 20 kW“ 

Da li proizvođači u kućanstvu i krajnji kupci s daljinskim očitanjem dobivaju mjesečne račune? 

Promijeniti stavke (3) i (4) tako da glase: 
 
(3) Mjesečno obračunsko razdoblje vezano je na kalendarski mjesec i odnosi se na:  

 krajnjeg kupca priključne snage iznad 20 kW,  

 krajnjeg kupca iz kategorije poduzetništvo,  

 krajnjeg kupca s godišnjom potrošnjom el. energije jednakom ili većom od 10000 kWh,  

 krajnjeg kupca s obvezom samoočitanja brojila,  

 proizvođača,  

 krajnjeg kupca s vlastitom proizvodnjom i  

 krajnjeg kupca s daljinskim očitanjem.  
 
(4) Polugodišnje obračunsko razdoblje odnosi se na krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo priključne 
snage do uključivo 20 kW s godišnjom potrošnjom el. energije manjom od 10000 kWh.  
 
Što je veća isporučena ili preuzeta el. energija i što je duže obračunsko razdoblje to je veći utjecaj 
mjernih podataka na točnost energetskih bilanci, obračun potrošnje ili proizvodnje te izračun 
gubitaka el. energije. 
Zato se predlaže da svi kupci s približno tri ili više puta većom godišnjom potrošnjom od prosječne 
potrošnje godišnje jednog kućanstva u RH imaju mjesečno obračunsko razdoblje. 
Priključna snaga od 20 kW, kao što je izvorno predloženo nije mjerodavan kriterij za potrošnju 
energije, a time i duljinu obračunskog razdoblja. Isto tako, kupci kategorije poduzetništvo s malom 
potrošnjom imaju mali utjecaj na energetske bilance i točnost obračuna ukupne potrošnje i gubitaka, 
a zbog duljeg obračunskog razdoblja smanjiti će im se i naknada za mjernu uslugu. 

Članak 50. 

Stavak (2) 

Koliko puta se to može ponoviti, jer se događa da kupci kalkuliraju i pogoduju si sa 
dostavom stanja.? Također je i za samoočitače potrebno definirati koliko puta se može 
izbjeći polugodišnje očitanje. 

Stavak (4) 

Što ukoliko operator ne uspije očitati brojilo? Koliko puta za redom se može vršiti procjena 
stanja brojila? 
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St. 2: Predlažemo dodati rečenicu. Korisnik može maksimalno dva uzastopna  puta 
dostavljati stanja na ovaj način. 
St. 4: dodati na kraju rečenice: maksimalno dva uzastopna očitanja, a u suprotnom ima 
pravo obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu do trenutka očitanja mjernih 
uređaja od strane ovlaštene osobe operatora sustava.  

definirati broj obračuna temeljem dostavljenog stanja brojila i/ili procjene, te posljedice koji bi 

kupac trebao snositi u slučaju kad se utvrdi da je dostavljao pogrešno (manje) stanje brojila npr. 

obveza podmirenja ukupnog dugovanja temeljem očitanog stanja brojila kupac ili  navedeno 

promatrati kao neovlaštenu potrošnju električne energije.   

Propisati odredbu kojom će se korisnika mreže, u slučaju nemogućnosti očitanja u dva uzastopna 

obračunska razdoblja, obvezati na predlaganje termina u kojemu će radniku operatora sustava 

omogućiti pristup brojilu. 

Članak je manjkav – mora se propisati (kako je bilo i do sada) koliko puta je dozvoljen redovni 

obračun po PS ili očitanju dostavljenom od strane kupce – odredbe u važećim Općim uvjetima su 

dobre i ne treba ih mijenjati – imali smo slučajeve gdje su kupci godinama namjerno dostavljali 

manja kriva očitanja – kad se utvrdilo pravo stanje, iskazala se razlika u potrošnji, slijedilo je 

vještačenje, tužba i sl. što se sve može izbjeći našom redovitom prisutnošću na OMM (barem 1 

godišnje za kućanstvo i jednom u 3 mjeseca za poduzetništvo) 

Članak 51. 

Stavak (3) 

Da li se primjenom stavaka 3. isključuje redovno očitanje za završetak obračunskog 
razdoblja (šesti mjesec) kako je to bilo predviđeno dosadašnjim ugovorom o samoočitanju 
budući su propisani mehanizmi kontrole očitanja i ukidanja prava na samoočitanje. Ako to 
nije slučaj smatramo da treba dodatno regulirati. 

Stavak (5) 

Upitna je opravdanost odredbe da se izrada mjesečnih obračuna kod samoočitanja ne 
naplaćuje. Je li ona temeljena na ekonomskim i drugim analizama? Ukoliko se veći broj 
kupaca odluči na samoočitanje,  to bi moglo operatoru izazvati znatne dodatne troškove! 

St. 2: Predlažemo dodati rečenicu. Korisnik može maksimalno dva uzastopna  puta 
dostavljati stanja na ovaj način. 
St. 4: dodati na kraju rečenice: maksimalno dva uzastopna očitanja, a u suprotnom ima 
pravo obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu do trenutka očitanja mjernih 
uređaja od strane ovlaštene osobe operatora sustava. 

Koncepcijska primjedba – ukinuti samoočitanje! 

Smatram da se kupcima sa sklopljenim ugovorom o samoočitanju može tolerirati dva uzastopna 

očitanja po procijenjenom stanju jer su ugovor i sklopili jer ne žele plaćati potrošnju po 

procijenjenom stanju brojila odnosno akontacijama. 

Iz članka nije jasno da li krajnji kupac mora svake godine podnositi novi zahtjev za samoočitanje 

(stavak 4?). Predlažemo da krajnji kupac ne mora svake godine podnositi novi zahtjev za 

samoočitanje. 

U  st. (1) predlaže se iza teksta:  …. omogućiti redovito mjesečno dostavljanje očitanja 
brojila, dodati: korištenjem besplatnog potrošačkog telefona operatora sustava (call 
centra) ili putem internetske aplikacije operatora sustava. 
Osobna dostava očitanja izazvali bi poteškoće obzirom na šaltersku infrastrukturu. 
 
Potrebno jasno definirati dan samoočitanja i dopušteno odstupanje - da li se čl. (62) 
obzirom na rokove i datume očitanja odgovarajuće odnosi i na obavezu očitanja kupca 
kojem je omogućena usluga samoočitanja brojila. 

St. 7. i 8. da li to znači da onda ima pravo podnijeti zahtjev tek na šestomjesečnom obračunu koji 

može biti za 1 mj. ili 5 mj., smatramo da treba uvesti godinu dana da ne može sklopiti ugovor jer nije 

dostavljao očitanja. St. 9. – što je „zbroj šest odgovarajućih očitanja“ misli se valjda na potrošnju – 

fali ključna riječ. 

St.3. - dopuniti u smislu da je operator sustava dužan jednom u šest mjeseci očitati brojilo krajnjeg 

kupca 



95 

(5) Krajnji kupac iz stavka 2. ovoga članka ima mjesečno obračunsko razdoblje na 

temelju obračuna čija izrada se dodatno ne naplaćuje kao nestandardna usluga.  

 

Izradu računa za samoočitanje je potrebno naplatiti kao nestandardnu uslugu. 

St 1. To znači da više ne treba imati sklopljen ugovor o samoočitanju? Samo zahtjev kupca ? 

Članak 52. 
St. 5 : dodati: o svom trošku. 
Stavak (3) opremljeno minimalno prema EES ili boljom (u protivnom kod promjene tehnologije 

mijenjamo EES) 

Članak 53. 

Stavak (1) 

Dostavljanje kupcu novog dokumenta – potvrde o datumu početka korištenja mreže s 
početnim stanjem brojila - dobro, ali povećava papirologiju: ne bi li se ti podaci prilikom 
priključenja novog OMM mogli unositi u ugovor o korištenju mreže koji se potpisuje s 
danom priključenja? 

Stavak (4) 

Način i rok dostave potvrde iz stavka (1)  nije u skladu sa člankom 4., stavkom (7) jer se 
vjerojatno radi o istoj potvrdi!  

St. 1 : briše se jer je određeno u čl.4. 

St. 2 treba glasiti: „U slučaju zamjene brojila, odnosno stavljanja obračunskog mjernog 

mjesta u funkciju, operator sustava ostavlja korisniku mreže kopiju radnog naloga s 

početnim stanjem brojila. „ 

St. 3 treba glasiti: „U slučaju zamjene mjerne opreme i/ili kontrole obračunskog mjernog 

mjesta ili glavnih osigurača, koja zahtjeva zamjenu plombe, operator sustava dužan je 

korisniku mreže ostaviti kopiju radnog naloga o zamjeni plombe.“ 
 
St. 4 : briše se jer se kopije radnih naloga odmah uručuju. 

Stavak (1) jednak je Članku 4, Stavak (7) 

Stavak (4) ako nije mjesečno dostavljanje računa onda je rješenje loše 

Izmijeniti članak tako da cjelokupni članak glasi: 

 

(1) Nakon prvog priključenja na mrežu, operator sustava dostavlja korisniku mreže potvrdu 

presliku Naloga za rad o datumu početka korištenja mreže, s početnim stanjem brojila. 

(2) U  slučaju  zamjene  brojila,  odnosno  stavljanja  obračunskog  mjernog  mjesta  u  

funkciju, operator sustava dostavlja korisniku mreže potvrdu presliku Naloga za rad o 

datumu zamjene brojila s početnim stanjem brojila.  

(3) U slučaju zamjene mjerne opreme i/ili kontrole obračunskog mjernog mjesta ili glavnih 

osigurača,  koja  zahtjeva  zamjenu  plombe,  operator  sustava  dužan  je  korisniku  mreže 

dostaviti potvrdu presliku Naloga za rad o zamjeni plombe.  

(4) Potvrde Preslike Naloga za rad iz ovoga članka dostavljaju se korisniku mreže s dostavom 

računa za obračunsko razdoblje.   

 

OBRAZLOŽENJE: riječi „potvrda“ zamijenjene su sa riječima „preslika Naloga za rad“ iz razloga 

što smatram da se ne treba dodatno birokratizirati i komplicirati postupci priključenja ili održavanja 

sa predloženim potvrdama i zapisnicima koje su upitne koristi, već bi se trebalo maksimalno 

pojednostaviti. Preslike naloga za rad se kako sam pojasnio u obrazloženju čl.4 već dostavljaju 

kupcima za bilo kakav rad na njihovim OMM. 

 

Stavak 4. je nepotreban jer potvrde navedene u čl.53 koje je operator sustava obvezan dostaviti 

korisniku mreže mogu se npr. uručiti osobno ukoliko je korisnik mreže bio prisutan kod zamjene 

brojila i sl., a ukoliko je zamjena izvršena bez prisutnosti korisnika mreže rok u kojem se potvrda 

mora dostaviti kupcu. Osim toga kupcima kojima se izdaje jedinstveni račun sukladno čl. 17 

operator sustava  ne može dostaviti navedene potvrdu s dostavom računa. 

Predlažemo slijedeće izmjene: 

Stavak 1 izbaciti. Sve je definirano u članku 4. Stavak 6., ako se prihvati naš prijedlog. 

Ažurirati brojeve stavaka. 
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Stavak 1. se duplira sa čl.4. stavak 6. i 7., kojim se propisuje obveza dostavljanja istih podataka ali 

dokumentom različitog naziva (potvrda/zapisnik) i različitog roka dostave. Potrebno uskladit 

navedena dva članka. 

St.2 – kod zamjene brojila je potrebno dostaviti završno stanje starog i početno stanje novog brojila, 

a ne samo početno stanje novog brojila 

Potrebno u okviru poslovne aplikacije omogućiti automatsko generiranje svih spomenutih vrsta 

zapisnika i njihovo slanje korisnicima (npr. na kraju dana za sve radne naloge provedene taj dan) – 

ako se samo propiše, a ne osigura rješenje, dosadašnji problemi u primjeni se uvišestručuju 

Članak 54. 

Predlažemo slijedeće izmjene: 

(1) Operator sustava dužan je, na zahtjev korisnika mreže ili na zahtjev opskrbljivača, uz 

odobrenje korisnika mreže, ugraditi brojilo s mogućnošću daljinskog očitanja, ostalu 

opremu potrebnu za daljinsko očitanje, odnosno brojilo s većim brojem funkcija. 

(2)  Trošak nabave i ugradnje brojila i ostale opreme potrebne za daljinsko očitanje snosi 

podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.  

 

Članak 55.  

Članak 56. 

Stavak (2) 

Dodati: „...i po uplati troška popravka u koliko je on na dijelu priključka kojega je vlasnik 
kupac.“ 

Stavak (3) 

Dodati: „...i neispravnost mjerenja riješiti uz definirani zapisnik koji će pravedno ispraviti 
neispravnost u potrošnji.“ 

Stavak (4)  

Dodati: „...i ako je ona na dijelu priključka koje nije vlasnik operator.“ -  ili autor OU misli da 
sve ide na trošak operatora? 
St. 3 : dodati putem sučelja za razmjenu podataka. 

Članak 57. 

Stavak (4) 

Trebalo bi definirati formu obrasca zahtjeva za provjeru OMM-a 

St. 1 : iza „… provjeru točnosti brojila na pisani zahtjev korisnika mreže„ dodati „ili 

opskrbljivača“. 
St. 3 : križati pisanim putem. Upozorenje o troškovima nalazi se na zahtjevu. 
St. 4 : pojasniti provjeru brojila: 
-provjerom brojila na obračunskom mjernom mjestu ispitnim uređajem. 
-provjerom točnosti brojila od strane operatera mreže u servisu za umjeravanje mjerila.  
  Stavak (5) se poziva na Stavak (4)  a u dva od tri navedena slučaja preduvjet je zamjena brojila 

Dopuniti stavak (3): 
 
(3) U slučaju podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, operator sustava je dužan prije provjere 
pisanim putem upozoriti korisnika mreže na obvezu plaćanja troškova provjere točnosti brojila u 
skladu s pravilima i cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava, ukoliko se dokaže ispravnost 
brojila. 

Članak 58. 

Stavak (2) i (5) 

Ukoliko ostanu  dva obračunska razdoblja tijekom godine koja u većini slučajeva imaju 
različitu potrošnju, predlažemo uvođenje termina odgovarajućeg prethodnog 
obračunskog razdoblja. - tako je i navedeno u članku 66., stavku (2) – NEDOSLJEDNO! 

Stavak (3) 

Odrediti za koje razdoblje unazad! 

St. 1 : dodati iza „ ali najduže za razdoblje od godinu dana za kupce kategorije kućanstvo 
i 3 godine za kupce na vrlo visokom, visokom i srednjem naponu, te za kupce na 
niskom naponu kategorije poduzetništvo. 
St. 2 : prepisati iz starih OU, čl.96. 
St. 3 : dodati za posljednje tri godine. 
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St. 5 : dodati rokove za kućanstvo jedna godina, a za poduzetništvo tri godine. 
St. 6 : nije potreban, obrisati. 

Stavak (1) obzirom na otvaranje tržišta predloženi način korekcije  je prihvatljiv samo u slučaju 

ukoliko je oštećen korisnik mreže. U obrnutom slučaju račun za razliku može izdati operator sustava 

s tim da obračuna energiju prema cijenama za gubitke 

Vezano uz st.2. (neispravan rad uređaja za upravljanje tarifama) spominje se prethodno obračunsko 

razdoblje, ali je u odnosu na trenutne „Opće uvjete ...“ izbačen dio „.. prethodne godine ...“ (trenutno 

čl. 96), a nedostaje i mogućnost obračuna prema sljedećem obračunskom razdoblju.  

U slučajevima prijepisa potrošnje na novog kupca, promjene tarifnog modela  ili velike razlike 

potrošnje u ljetnom i zimskom periodu upitna je mogućnost izdavanja korektnog računa, te bi trebalo 

predvidjeti i mogućnost obračuna prema sljedećem obračunskom razdoblju. 

 

Za obračun NPEE (čl. 83)  koristi se zakonski rok zastare, a u slučaju greške vezano uz obračunske 

mjerne podatke naveden je rok od godine dana – smatram da rok u oba slučaja treba biti zakonski 

rok zastare 

St. 2.  5. nigdje se ne spominju sezone nego prethodno obračunsko razdoblje – iz toga proizlazi da se 

ispravak radi kvara brojila može raditi i po zimskoj potrošnji u ljetnom razdoblju što nije dopustivo 

iz razloga različitog režima potrošnje po sezonama (iznimka ako se radi po novom st. 6.). 

st.1. – limitira period ispravka na godinu dana. Što kod poduzetnika kojima je rok zastare 3 godine, 

osobito ako je ispravak u korist kupca? 

Članak 59. 

Stavak (1) 

Na koji način operator može provjeriti očitane mjerne podatke? Ukoliko očitanja radi 
vanjska tvrtka temeljem ugovora, treba li operator angažirati i vlastite radnike za provjeru?  

Stavak (4) 

Čemu ograničenje čuvanja mjernih podataka na 3 godine, odnosno 7 godina u današnje 
vrijeme informatičkih mogućnosti i resursa? 

Članak 60. 

Stavak (1) 

Ne bi li bilo ispravnije propisati da je, uz korisnika mreže, i operator sustava vlasnik mjernih 
podataka? 

Stavak (1) Vlasnici mjernih podataka su operatori sustava a svi ostali imaju ograničeno pravo 

korištenja ne i mijenjanja 

Stavak (4) detaljnije definirati 

I korisnici mjernih podataka trebali bi biti obvezni osigurati tajnost mjernih podataka 

Predlažemo slijedeće dopune: 

- (1) Korisnik mreže i operatori sustava su vlasnici mjernih podataka. 

(2) Dostaviti dokaz o pravu na dostavu mjernih podataka onome kome je korisnik mreže dopustio 

koristiti mjerne podatke  

(5) "dužna su osigurati ..." 

Stavke (1) i (2) promijeniti tako da glase: 
 
(1) Korisnik Operator mreže je vlasnik mjernih podataka, a korisnik mreže je korisnik mjernih 
podataka. 
 
(2) Ostali korisnici mjernih podataka dužni su dostaviti operatoru sustava dokaz o pravu na dostavu 
i/ili pristup mjernim podacima.  
 
Ako je operator mreže zadužen i odgovoran za prikupljanje, obradu, čuvanje i tajnost mjernih 
podataka, onda je opravdano da on bude i vlasnik mjernih podataka. 

Članak 61. Preciznije napisati : jalovu energiju, induktivnu i kapacitivnu. 

Članak 62. 
St. 2 : ovaj stavak treba glasiti : Mjesečna potrošnja krajnjeg kupca iz st.1  ovog članka 
određuje se od dana očitanja prethodnog mjeseca do dana očitanja u tekućem mjesecu. 
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Stavak (2) nejasna odredbaobračun potrošnje prema procjeni? 

 

St. 2: Što se smatra pod terminom sravnjenje? Sravnjenje na zadnji dan u mjesecu ostvarene 

potrošnje u slučaju očitanja jedan do pet dana ranije, odnosno kasnije? 

Elektronička brojila korisnika s mjesečnim obračunskim razdobljem, koja nemaju daljinsku 

komunikaciju imaju reset 20- og  u mjesecu, time je omogućeno dovoljno razdoblje za očitanje tih 

brojila  i indukcijskih brojila u poduzetništvu. Ovakav raspored definiran je Pravilima o mjernim 

podacima HEP ODS-a i rokovima za predaju podataka za obračun, jer se od 1. do 5. očitavaju 

brojila koja su na daljinskom očitanju, ali kod kojih daljinsko očitanje nije uspjelo. 

Članak 63. 

Umjesto: „….šest mjeseci..“ treba biti : „….šest ili dvanaest  mjeseci..“ 
Umjesto: „….kupca s polugodišnjim..“ treba biti : „….kupca s polugodišnjim ili godišnjim..“ 
Operativno nejasno (možda utvrđuje dnevnu potrošnju pa puta broj dana ili …) 

Predlažemo slijedeće dopune : 

Operator sustava dužan je jednom u šest mjeseci s dopuštenim odstupanjem +- 15 dana očitati brojilo 

krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, na temelju čega određuje polugodišnju 

potrošnju krajnjeg kupca, osim u slučaju iz članka 66. 

Urediti prema čl. 47. st. 2. 

St.1. Smatramo da bi i ovdje račun morao biti napravljen sravnjivanjem na kalendarski mjesec u 

kojem se vrši redoviti obračun, kao kod mjesečnih računa. 

Naime, može se desiti da će se brojilo za mjerno mjesto koje ima redoviti obračun na 01.05., očitati 

do 15.05. (što je još u skladu sa člankom). Ako će obračun ići sa tim datumom, kupac dobiva i 

redovitu akontaciju za 5. mjesec u cijelom iznosu, iako je već do 15.05. platio po obračunu. Zbog 

navedenog smo imali već dosta pritužbi, pa smatram da bi sravnjenjem računa na 01.05.2015 te 

neugodnosti otklonili. 

 

Ujedno bi dobili i točnije podatke o mjesečnoj prodaji, te ujedno gubicima 

Članak 64. 

-Stavak 1, citat: „...uvažavajući gubitke električne energije na opremi između mjesta preuzimanja 
električne energije i obračunskog mjernog mjesta“ 
Nije specificirano da li se radi o gubicima električne energije koji mogu imati i djelatnu i jalovu 
komponentu, te mogu imati „pozitivan i negativan predznak i za djelatnu energiju i za jalovu 
energiju“. Izračun „razlike“  jalove energije može imati i posljedicu na tarifne elemente/stavke, 
odnosno na obračun prekomjereno preuzete jalove energije za slučajeve kada je mjesto preuzimanja 
električne energije različito od mjesta mjerenja. Ako je namjera bila da se računaju samo djelatni 
gubici električne energije treba to navesti da se ne unosi zabuna: ...uvažavajući djelatne gubitke 
električne energije“ 
-predlaže se u stavku (1) da se riječ „.. na opremi“ zamijeni sa „na dijelu elektoenergetskog 
postrojenja i/ili instalacije korisnika mreže na dijelu elektroenergetske mreže i/ili dijelu 
elektroenergetske mreže“ 

Članak 65. 

Stavak (1) 

Mijenjati : „polugodišnjim“ i „polugodišnju“ u izraze:  „polugodišnjim i godišnjim“ i 
„polugodišnju i godišnju“ 

St. 1 : prva crtica: dodati najviše dva puta uzastopno. Treća crtica : dodati najviše dva 
puta uzastopno. 
St. 2 : dodati na kraju rečenice : odgovarajućem mjesečnom razdoblju. 
St. 3 . stavak treba glasiti : Za krajnjeg kupca s obvezom samoočitanja  potrošnja određena 
na temelju dostavljenih očitanja u odgovarajućem kalendarskom mjesečnom razdoblju, 
predstavlja procijenjenu mjesečnu potrošnju u mjesečnom obračunskom razdoblju. 

Članak 66. 

Mijenjati : „polugodišnjim“ i „polugodišnju“ u izraze:  „polugodišnjim i godišnjim“ i 
„polugodišnju i godišnju“ 
St. 3 : križati na kraju rečenice temeljem potrošnje kupaca sličnih značajki, a napisati 
temeljem prosječne potrošnje kupaca na distributivnom području za proteklu 
godinu. 
Stavak (3) nejasna i neprovediva odredba 

Urediti prema čl. 47. st. 2. 

Vezano uz St.3 – kroz posebni naputak ili direktno ovdje  je potrebno definirati jedinstveni iznos ili 

metodologiju za određivanje potrošnje u obračunskom razdoblju za kupca koji nema povijesne 

podatke temeljem potrošnje kupaca sličnih značajki, te definirati slične značajke St. 3. 

 Kakvi su to kupci sličnih značajki? Svako kućanstvo ima svoj režim potrošnje i svoje aparate u 
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kućanstvu, možda se misli da prosječnu potrošnju u pojedinim tarifnim modelima. Mišljenja smo se 

to treba odrediti dogovorenom potrošnjom s kupcem. 

Članak 67.  

Članak 68. 

Mijenjati : „polugodišnjim“ i „polugodišnju“ u izraze:  „polugodišnjim i godišnjim“ i 
„polugodišnju i godišnju“ 
St. 2, 3 i 4 : početak teksta stavaka treba glasiti : Na temelju polugodišnjeg obračuna iz 
st.1 ovog članka ali iz prošle godine istog razdoblja, 
Koncepcijska primjedba 

Nisu li st. 3. i 5. „višak“? U kojim slučajevima će se kupcima s polugodišnjim obračunskim 

razdobljem izdavati odvojeni računi? Ovakvo obračunsko razdoblje se odnosi samo na kategoriju 

kućanstvo do 20 kW (čl. 49.); prema čl. 17 propisano je izdavanje jedinstvenog računa… 

 

Nije dobro akontacije određivati temeljem prethodnog obračunskog razdoblja. Akontacije je 

potrebno računati prema potrošnji odgovarajućeg prethodnog obračunskog razdoblja. (Na ovaj 

način krajnji kupac će u ljetnim mjesecima dobiti velike akontacije koje nisu usklađene sa njegovom 

potrošnjom i obrnuto. Drugi problem je problem iskazivanja gubitaka) 

st.1. i 2. – veže se za prethodno obračunsko razdoblje umjesto za „isto obračunsko razdoblje 

prethodne godine“ 

St.2. Po tome ispada da se će se akontacije izdavati na osnovu posljednjeg obračuna, a ne kao do sad 

na osnovu pretposljednjeg, odnosno bazirano na sezonu. Kakve rate će onda dobiti kupac za ljetnu 

potrošnju nakon zimskog obračuna u kojem ima grijanje na struju ? 

Uskladiti st. (3) s člankom 17. st. (1). Pogledati primjedbu na članak 17. 

Članak 69. 

St. 2 : predlažemo 10 dana. 
Koncepcijska primjedba 

Stavak (5) nedostaju rokovi za obveze Kupca i način dostave preslike računa (može li Kupac 
ponovno zatražiti kopiju računa u roku od 30 dana) 

Članak 70. Stavak 3 zamijeniti riječ „će“ sa „može“ 

Članak 71. 

St. 2 :  neophodno je odrediti opomenu za plaćanje pred utuženje i opomenu pred 
obustavu, sukladno čl. 94, t.3. i 98 . sadašnji OU. 
Stavak (1) odredba zadire u računovodstveno politiku  (obračun kamata na otvorene ili zatvorene 

stavke) 

Stavak (2) zamijeniti riječ „će“ sa „može“ 

definirati rokove opomena - prema čl. 64. ZoTEE rok ne može biti kraći od 15 dana 

 

Nije naveden dodatni rok ispunjenja novčane obveze po opomeni nakon kojeg se može pristupiti 

isključen ju.  

 

St. 2. što je s naplatom opomene za poduzetništvo? Problem je dostava opomena u slučaju Ugovora 

o prijenosu, potrebno je definirati tko dobiva opomenu, a tko obavijest o dugu (vlasnik?)  s obzirom 

da pravnici kažu da se treba obavještavati i vlasnik (najmodavac), a da se isto ne smatra 

prekomjernim mjerama naplate (sudska praksa je pokazala da nam je to dosad bio propust). 

Članak 72. U kojoj visini ima pravo zahtijevati instrument osiguranja plaćanja? 3 prosječne obveze ili? 

Članak 73.  

Članak 74. 

Potrebno je pažljivo i detaljno razjasniti vezu između pojmova "vršna radna snaga" koja se 
mjeri radi obračuna i naplate i "priključna snaga" koja je definirana kao najveća dopuštena 
vrijednost snage za svako pojedinačno OMM (čl.3.). To je značajno radi praćenja mogućeg 
prekoračenja priključne snage po pojedinom OMM koje se ne mora vidjeti kod ovakvog 
načina određivanja vršne snage za više OMM istog kupca.  
Posebno je to važno kod elektrovuče  - u Zagrebu primjer ZET-a - gdje se postavlja pitanje 
što je to jedna tehnološka cjelina - dio tramvajske mreže napajan preko jedne ispravljačke 
stanice ili cjelokupna tramvajska mreža na cijelom području grada Zagreba koja se napaja 
preko 15 IS i 18 OMM? 
Ne bi li ovdje trebao biti zahtjev vlasnika za ovakav način određivanja radne snage ? 
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Članak 75. 

Što ako je mjerna oprema oštećena, a nije pod nadzorom kupca („pomaknuti mostići“)? 
Koncepcijska primjedba 

„krajnji kupac troši električnu energiju preko brojila ili ostale mjerne opreme s kojih je skinuta ili 

oštećena plomba, osim ako je smještaj mjerne opreme takav da krajnji kupac to nije mogao nadzirati 

niti spriječiti“ - trebalo bi jasno definirati što se pod tim podrazumijeva (stubišta višestambenih 

objekata i/ili što još); da li u tu kategoriju pripadaju OMM na fasadama individualnih objekata? 

Članak 76. 

St. 1 : iza riječi električnu energiju treba staviti točku, a preostali dio riječi izbrisati iz 
razloga što se prekoračenje priključne snage uvjetuje podnošenjem novog zahtjeva za 
povećanje priključne snage  ili pak obustavom isporuke električne energije, dok naknada za 
uklanjanje plombe predstavlja prekršaj sukladno Prekršajnom zakonu i ne može biti 
definirana ovim OU. 
Koncepcijska primjedba 

Cjelokupan iznos naknade za NPEE ostaje operatoru sustava? 

Članak 77. 
Koncepcijska primjedba 

Prilikom utvrđivanja naknade za NPEE priključna snaga iz EES nije jedan od elemenata za izračun 

naknade!? 

Članak 78. 

Stavak (1) 

Što ako krajnji kupac izvrši samovoljno ukapčanje na mjernom uređaju ( brojilo ) i otpusti 
„mostić“?  Pitanje je da li zaračunati neovlaštenu potrošnju po članku 78.  ili  primijeniti 
članak 80., stavak  (2)? 
Kako postupati s kupcima kod kojih je samovoljno ukopčanje učestalo pa kupac ima i do 7 
zapisnika mjesečno? 

Stavak (2) 

Trebalo bi dodati i trajno dopuštene struje vodiča preko kojih je ostvareno neovlašteno 
korištenje el.energije. 

Stavak (3) 

Vrijednost nazivne struje za izračun vrijednosti iz stavka (1) ovog članka odabire se prema 
navodima u stavku ( 2) preko  kojih  je ostvareno neovlašteno korištenje el.energije. 
  Koncepcijska primjedba 

(1) U slučaju iz članka 75. podstavak 1. ovih Općih uvjeta neovlašteno potrošena 

električna energija krajnjem kupcu na niskom naponu, s izuzetkom tarifnog modela 

Žuti, određuje se množenjem 20% vrijednosti snage s brojem sati u razdoblju za koje je 

utvrđena neovlaštena potrošnja električne energije.  
 

Potrebno definirati kako se utvrđuje broj sati i razdoblje za koje se određuje neovlaštena potrošnja 

električne energije. 

Prema predloženom modelu, naknada za neovlaštenu potrošnju kategorije kućanstvo sa nazivnom 

strujom glavnog osigurača 35 A, trofazni priključak, razdoblje od godinu dana, iznosi cca 42000 

kWh. 

 

Članak 79. Koncepcijska primjedba 

Članak 80. 

Stavak (2). 

Podrazumijeva li to i plombe državnog mjeriteljskog zavoda? Ako ne, smatramo potrebnim 
dodatno regulirati! 
Koncepcijska primjedba 
Stavak 2. – nije jasno da li se naknada odnosi na jednu uklonjenu/uništenu plombu ili za sve 

uklonjene/uništene plombe na obračunskom mjernom mjestu. 

Članak 80. 

Koncepcijska primjedba 

Stavak (2) - da li se naknada za uklanjanje ili oštećenje plombe množi sa količinom 

uklonjenih  ili oštećenih plombi  

Postoji li razlika u plombama operatora sustava u odnosu na plombe državnog zavoda za 
mjeriteljstvo? 
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Članak 81. 

Trebalo bi biti primjenom članka 77. i  78. ( a ne 80 ) 
Koncepcijska primjedba 

U članku stoji „primjenom odredbi članaka 77. i 80. „ a trebalo bi stajati“ primjenom odredbi 

članaka 77. i 78.“. 

Izmijeniti članak tako da glasi: 
 
U slučaju iz članka 75. podstavak 4. ovih Općih uvjeta naknada za neovlašteno potrošenu električnu 
energije određuje se odgovarajućom primjenom odredbi članaka 77. i do 80. ovih Općih uvjeta. 

Članak 82. Koncepcijska primjedba 

Članak 83. 

Koncepcijska primjedba 

Za obračun NPEE koristi se zakonski rok zastare, a u slučaju greške vezano uz obračunske mjerne 

podatke u čl. 58. naveden je rok od godine dana - smatram da rok u oba slučaja treba biti zakonski 

rok zastare 

Članak 84. 
Koncepcijska primjedba 

 

St.1 – riječ „omogućiti“ zamijeniti sa „je“ (dakle dužan je…) 

Članak 85. 

Stavak (1) 

- podstavak 5.:  Ne nakon obavijesti nego odmah obustaviti el.energiju. 

Urediti članak  tako da se izraz krajnji kupac ne ponavlja u tekstu ako je naveden u 
uvodnom dijelu članka. Izraz krajnji kupac zamijeniti osobom. 
St.1 : alineje 1 i 2 prebaciti u čl. 97. 
Dodati mogućnost obustave isporuke električne energije  u slučaju nerješavanja korištenja 
priključne snage prema čl. 29. 

Stavak (1) „krajna mjera“  izbaciti jer u protivnom nije dozvoljeno isključenje dok se nisu provele 

sve druge aktivnosti (opomena, reprogram, nagodba, utuženje, ovrha) 

Stavak (3) kako to operativno provoditi ? 

Primjenjuju li se za ovaj članak odredbe čl. 8, stavak 6 i 9 – raskid ugovora o mreži ako je OMM 

isključeno duže od 5 godina te da je za vrijeme isključenja korisnik dužan plaćati naknadu za 

mrežarinu 

 

Koji su smisao obavještavanja krajnjeg kupca o izvršenoj privremenoj obustavi i ponovnoj uspostavi 

isporuke el. energije npr. u slučaju isključenja zbog neplaćanja, ako kupac nije podmirio novčanu 

obvezu niti nakon dospijeća opomene    

Ili obveza obavještavanja opskrbljivača kad je navedeno definirano i u čl. 89. 

Predlažemo izmjenu naslova ispred članka 85.  

10. UVJETI ZA PRIMJENU POSTUPKA OGRANIČENJA ILI PREKID OBUSTAVE ISPORUKE 

ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Vidi članak 2. (prekid napajanja), čl. 21. (prekid isporuke) i čl. 34. (obustava isporuke) – iz 

dokumenta nije jasno kakva je razlika između prekida napajanja, prekida isporuke i obustave 

isporuke, te predlažemo da se definiraju ili u čl. 2. Ili u člancima u kojima se spominju. Na taj način 

bi i čl. 95. st. 1 bio jasniji. 

 

Osim toga, predlažemo slijedeće dopune: 

- (1) Operator sustava može nakon prethodne obavijesti kao krajnju mjeru privremeno 

obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu u sljedećim slučajevima:  

 - ako krajnji kupac nema važeći ugovor o korištenju mreže, 

 - ako krajnji kupac nema važeći ugovor o opskrbi, 

 - ako krajnji kupac nakon opomene iz članka 71. stavka 2. ovih Općih uvjeta ne podmiri 

    dospjele novčane obveze operatoru sustava, 

 - ako ne pristane na uvjete plaćanja iz članka 72. ovih Općih uvjeta, 

 - ako krajnji kupac operatoru sustava ne omogući postupak utvrđivanja neovlaštene    

    potrošnje električne energije iz članka 75. ovih Općih uvjeta, 

 - ako je krajnji kupac dao lažne ili nepotpune podatke koji onemogućavaju uredno   

    ispunjenje ugovorenih obveza, 

 - ako rad postrojenja i instalacija krajnjeg kupca nije u skladu s odredbama mrežnih pravila, 

    elektroenergetske suglasnosti ili ugovora o korištenju mreže, 
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 - ako krajnji kupac omogućuje korištenje električne energije drugim osobama koje nije u 

    skladu s člankom 31. ovih Općih uvjeta,  
 - ako krajnji kupac i nakon pisane obavijesti koristi snagu iznad iznosa priključen snage, ili 

    ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (članak 29. stavak 4.), 

 - ako krajnji kupac ne omogući pristup obračunskom mjernom mjestu i priključku u skladu 

    s člankom 25. ovih Općih uvjeta.   

Stavak 3. Nepotreban. 

 Suludo je obavještavati kupca da mu je izvršen prekid  isporuka.  

 Obveza obavješćivanja opskrbljivača je naveden dva puta i to u čl. 88.st.5 i čl.89.st.2. 

 isključenog kupca uključimo u roku 24 sata, znači bit će već uključen kada dobije obavijest da je 

isključen. 

(1) Korelacija sa člancima 31. i 35. (7). 

Članak govori o obustavi električne energije, stoga bi i članak 98.trebalo u njega inkorporirati , da 

bi sve obustave bile u jednom članku, što bi bilo preglednije za sve korisnike ovih općih uvjeta. 

Članak 86. 

Dodati mogućnost obustave isporuke električne energije u slučaju kršenja odrednica 
ugovora o vođenju. 
Stavak (1) „krajna mjera“  izbaciti jer u protivnom nije dozvoljeno isključenje dok se nisu provele 

sve druge aktivnosti (opomena, nagodba, utuženje, ovrha) 

Stavak (2) kako to operativno provoditi ? 

Predlažemo slijedeće dopune: 

 - (1) Operator sustava može nakon prethodne obavijesti proizvođaču kao krajnju mjeru   

    privremeno obustaviti isporuku proizvedene električne energije u mrežu u sljedećim   

    slučajevima:  

 - ako proizvođač nema važeći ugovor o korištenju mreže, 

 - ako proizvođač nema važeći ugovor o otkupu proizvedene električne energije, 

 - ako rad postrojenja i instalacija proizvođača nije u skladu s odredbama mrežnih pravila, 

    elektroenergetske suglasnosti ili ugovora o korištenju mreže, 

 - ako proizvođač isporučuje u mrežu proizvedenu električnu energiju na način koji nije u 

    skladu s ugovorom o korištenju mreže, 

 - ako proizvođač omogućuje korištenje električne energije drugim osobama koje nije u   

    skladu s člankom 31. ovih Općih uvjeta, 

 - ako proizvođač i nakon pisane obavijesti koristi snagu iznad iznosa priključen snage, ili 

    ne podnese zahtjev za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (članak 29. stavak 4.), 

 - ako proizvođač ne omogući pristup obračunskom mjernom mjestu i priključku u skladu s 

    člankom 25. ovih Općih uvjeta. 

Nisu potrebne izmjene (pogledati obrazloženje).  
 
U slučaju kad proizvođač razmjenjuje prekomjernu jalovu energiju (izvan granica koje dopušta 
ugovor o korištenju mreže), isključenje je jedina moguća sankcija za proizvođača. Umjesto isključenja 
treba tražiti uvođenje obračuna i penalizacije prekomjerne razmjene jalove snage za proizvođače 
(pogledati primjedbu na članak 44.). 

Članak 87.  

Članak 88. 

Stavak (4) i (5) 

Ova obaveza za operatora može biti problematična ukoliko se pojavi veći broj zahtjeva 
istovremeno od više opskrbljivača; postoji opasnost da operator sustava neće moći 
udovoljiti pravovremeno svim zahtjevima. 

St. 4 : izbaciti. 

Izuzetno važni članci 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 traži isključenje u utorak. U srijedu se odradi distribucija po DP-ima 

koji isti dan slažu raspored isključenja za tog opskrbljivača. U četvrtak ne mogu početi jer moraju 

najavit početak isključenja bar 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 a što će rezultirati nepotrebnim troškovima, 
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organizacijskim problemima te nesuglasicama između sudionika na tržištu. 

Iako je prema ZoTEE rok 15 dana prije isključenja u stavku 2 navodi se rok od 10 dana 

U stavku 3 obveza operatora sustava za isključenjem je unurat 5 radnih dana, ali se ne uzima u obzir 

da sukladno čl. 90 obustava ne može započeti u petak.. ili dan prije praznika  

Nije predviđena mogućnost što ukoliko krajnji kupac ne omogući pristup MM 

Brisati stavak 4. Opskrbljivač treba nas obavijesti ukoliko je kupac platio. Tj ukoliko treba povući 

zahtjev za isključenje. 

Mi imamo obvezu u roku 5 dana izvršiti isključenje, te po izvršenom isključenju u roku 24 sata 

obavijestiti opskrbljivača 

(1) Riješena dosadašnja dilema: isključuje se i na zahtjev opskrbljivača. 

– jako teško provedivo u praksi 

Brisati stavak (4). 
Nakon štoje zaprimio zahtjev za privremenu obustavu, dovoljno je da operator mreže obavijesti 
opskrbljivača o provedenoj obustavi. 

Članak 89. 

Čekanje na sudsku odluku može potrajati godinama! 
Dodati stavak kojim će se definirati da je obveza opskrbljivača pribaviti sudsku odluku (u 
slučaju da je zahtjev za iskapčanje dao opskrbljivač) 
Izuzetno važni članci 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 traži isključenje u utorak. U srijedu se odradi distribucija po DP-ima 

koji isti dan slažu raspored isključenja za tog opskrbljivača. U četvrtak ne mogu početi jer moraju 

najavit početak isključenja bar 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 a što će rezultirati nepotrebnim troškovima, 

organizacijskim problemima te nesuglasicama između sudionika na tržištu. 

Obveza isključenja temeljem sudske odluke 

 

Stavak 2. dupliran sa čl.88. stavak 5. Samo je razlika u nazivu dokumenta obavijesti 

(obavijest/izvještaj) 

(1) Isključenje na temelju sudske odluke u najkraćem mogućem roku - protivno je dosadašnjoj 

sudskoj praksi. U praksi postoje samo suprotni slučajevi-uključenje. 

St.1. – naglasiti „bez prethodne obavjesti“ 

Članak 90. 

Izuzetno važni članci 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 traži isključenje u utorak. U srijedu se odradi distribucija po DP-ima 

koji isti dan slažu raspored isključenja za tog opskrbljivača. U četvrtak ne mogu početi jer moraju 

najavit početak isključenja bar 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 a što će rezultirati nepotrebnim troškovima, 

organizacijskim problemima te nesuglasicama između sudionika na tržištu. 

Predlažemo slijedeće izmjene: 

Privremena obustava isporuke električne energije iz članka 85. ovih Općih uvjeta ne može započeti u 

petak, subotu ili nedjelju, na državni blagdan ili dan prije blagdana. 

Članak 91. 

Stavak (1) 

Dodati u tekstu: „…krajnjem kupcu obustavljena isporuka električne energije opskrbljivač je 
dužan...“ 

Treba propisati način slanja i zaprimanja obavijesti.  

Stavak (3) 

Propisati rok ako on nije ili neće biti propisan Uvjetima kvalitete opskrbe el. energijom.  

 Stavak (4) što to znači u provedbi? Primjerice opskrbljivač i kupac mogu sklopiti nagodbu. Što u 
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tom slučaju dostavljaju operatoru sustava? 

Privremeno isključenje radi neplaćanja – kada je do isključenja došlo zbog neplaćanja ne raskida se 

ugovor, nakon što kupac plati zbog čega mora tražiti osobno nastavak isporuke, a  ugovor nije 

raskinut. 

Članak 92. 

Stavak (1) što  znači „pravodobno otkazivanje“ i kako se provodi dokazivanje pravodobnosti u 

praksi? Da li će se gledati datum slanja ili zaprimanja zahtjeva? Što u slučaju kada opskrbljivač 

krivo adresira zahtjev ali unutar operatora sustava? 

 Ako se pročita Stavak (2) onda ćemo stalno imati situaciju u kojoj je kupac platio svoje obveze ali 

ipak će biti naplaćeni troškovi  isključenja i ponovnog uključenja jer opskrbljivač obzirom na 

definiciju „pravodobnog otkazivanja“ nije mogao otkazati isključenje? Smatramo da je potrebno 

imati drugu, manju cijenu jer usluga isključenja nije izvršena ! 

Također obavezno je potrebno razdvojiti uslugu isključenja od usluge uključenja jer jedna ne mora 

nužno uključivati drugu! 

Cijena usluge isključenja i uključenja ne smije biti različita u ovisnosti od mjesta isključenja (stup, 

ispod brojila…) već treba koristiti cijenu koja stimulira operatora da isključuje uz najniže troškove 

Opskrbljivač treba snositi i troškove za moguću štetu zbog nepravodobno otkazivanja zahtjeva za 

isključenje 

Pravodobno otkazivanje zahtjeva-  isti dan kad je i zaprimljen??? 

Članak 93. 

Što znači privremena obustava isporuke električne energije na zahtjev korisnika? 

Nije definirano na koje se slučajeve i potrebe korisnika mreže odnosi (primjerice demontaža 
priključka na zahtjev korisnika radi određenih radova na objektu?), pod kojim je uvjetima 
operator može omogućiti i u kojem najdužem trajanju.  

Također nije jasno što je s ugovorom o korištenju mreže tijekom takve obustave korištenja i 
da li korisnik za to vrijeme plaća  naknadu za OMM i/ili mrežarinu? 

Do kojeg se vremena smatra da traje privremena obustava dulje od 10 dana. Je li to 1. g. 3 ili 5? 

Primjenjuju li se u ovom slučaju odredbe čl. 8 te iako je korisnik zatražio privremenu obustavu dulje 

od 10 dana on  može biti isključen i do 5 godina a da mu vrijedi ugovor o mreži jer nije zatražio 

uključenje? 

-nije određeno maxi vremensko razdoblje kojim se dozvoljava privremena obustava isporuke ee po 

zahtjevu kupca (je li to maxi 5 god. u skladu sa čl.8?) 

Članak 94. 

Predlažemo slijedeće dopune: 

- (2) Ako se naknadno utvrdi obustava opskrbe električnom energijom iz stavka 1. ovoga 

članka, operator sustava dužan je bez odgađanja ponovno uspostaviti opskrbu električnom 

energijom, na temelju dostavljenog dokaza o pravu korištenja građevine ili dijela građevine 

ili privremene mjere nadležnog suda. Druga osoba koja ima pravo korištenja građevine ili 

dijela građevine, ako nije korisnik mreže, treba dostaviti garanciju plaćanja. 

 
Kojim dokumentom će „ druge osobe koje imaju pravo korištenja građevine“ dokazivati svoj zadnji, 

mirni, neprekinuti posjed nekretnine. 

Članak 95. 

Stavak (1) 

Treba točno propisati na koji način korisnik mreže daje tu suglasnost (telefonom... ?) ! 

Stavak (3) stavak se poziva sam na sebe? U kojem procesu se dostavljaju ovi podaci? 

Stavak (4) što znači voditi evidenciju? 

Predlažemo slijedeće izmjene: (uz uvjet da „obustava isporuke“ znači da je operator ciljano isključio 

korisnika mreže, a ponovna uspostava isporuke, da ga se ponovno uključuje) 

- (1) Nakon obustave isporuke ponovna uspostava isporuke električne energije može se 

provesti samo u prisutnosti korisnika mreže ili njegovog ovlaštenog predstavnika odnosno 

bez prisustva korisnika mreže ili njegovog ovlaštenog predstavnika pod uvjetom da je 

korisnik mreže dao suglasnost za ponovnu uspostavu isporuke električne energije.   

(3) Obračunski mjerni podaci, na temelju očitanja iz stavka 3. 2. ovoga članka, dostavljaju se 

korisniku mjernih podataka.   

Stavak 2. Kosi se sa člankom 89. Koji kaže da obustavu moramo izvršiti na tehnički ostvariv način 

pri čemu često nije moguće očitati brojilo 

U stavku 3. riječi: „iz stavka 3.“ zamjenjuju se riječima „iz stavka 2.“. 
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Članak 96. 

St. 2 treba glasiti: „Iznimno od stavka 1. ovoga članka opskrbljivač koji je zatražio 

provedbu privremene obustave isporuke električne energije bez valjanog razloga snosi 

trošak privremene obustave isporuke električne energije i ponovne uspostave isporuke 

električne energije prema pravilima i cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava.“ 
Stavak (2) Opskrbljivač treba snositi trošak isključenja a korisnik mreže zahtijeva ponovno 

uključenje pa time i  snosi trošak uključenja. Potrebno je poštovati princip da svatko snosi trošak 

usluge koju je zahtijevao. 

Članak 97. 

Stavak (2)  

U slučaju elementarne nepogode poplave ili potresa, prilikom čega se iskapčaju dijelovi 
mreže vrlo je upitna dostava obavijesti u roku 24 sata 

U ovaj članak dodati alineje  1. i 2. iz čl.85. 

(1) Definicija više sile i iznimnog događaja - Veza  primjedba  u  čl. 34. 

St.1. – dodati podstavak „ukoliko korisnik mreže ne dozvoljava operatoru sustava pristup mjernom 

mjestu i priključku“ 

U stavak (1) dodati nove podstavke: 
 
(1) Operator sustava može privremeno obustaviti ili ograničiti isporuku električne energije korisniku 
mreže bez prethodne obavijesti:  

 u slučaju nastanka više sile ili iznimnog događaja u skladu s mrežnim pravilima,  

 ako su izravno ugroženi životi ili zdravlje ljudi, u blizini dijelova mreže koji zahtijevaju isključenje,  

 u slučaju pojave požara, poplave, potresa i drugih događaja u blizini dijelova mreže koji 
zahtijevaju isključenje dijelova mreže,  

 ako se korisnik mreže ne pridržava plana ograničenja potrošnje i/ili proizvodnje električne 
energije.  

 u slučaju ispada, greške ili kvara jedinica mreže (pogledati i primjedbu na članak 3.), 

 u slučaju utvrđene neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 75. ovih Općih uvjeta, 
 
Dodati novi stavak koji glasi: 
 
U slučaju kvara u mreži, priključku ili opremi obračunskog mjernog mjesta korisnika mreže, koji za 
posljedicu ima nemogućnost ispravnog mjerenja isporučene ili preuzete el. energije, operator mreže 
obvezan je prekinuti isporuku ili preuzimanje el. energije sve dok ne bude omogućeno ispravno 
mjerenje. 
 
Sanacija kvara mjerne opreme, SN sklopnog bloka i sl. može potrajati duže vrijeme (npr. kvar mjernih 
transformatora koji se rade po narudžbi i rok isporuke je obično 30-45 dana, i sl.), a korisnici mreže u 
pravilu imaju samo jedno obračunsko mjerno mjesto.  
 
U navedenim slučajevima korisnici mreže najčešće traže da operator nastavi s isporukom ili 
preuzimanjem el. energije na način da se privremeno i provizorno premosti obračunsko mjerno 
mjesto. Budući da tada ne postoji mogućnost merenja el. energije, korisnici mreže traže da se 
obračun el. energije obavi na način koji se primjenjuje prilikom naknadno utvrđenih nepravilnosti 
mjerenja el. energije (članak 58. prijedloga novih Općh uvjeta, odnosno prema člancima 96. do 98. 
važećih Općih uvjeta). 
Predložena dopuna daje operatoru uporište da ne pristane na takav način isporuke i obračuna, jer bi 
u tom slučaju svjesno pristao na mogućnost nastanka štete, odnosno zlouporabe zbog takvog 
obračuna. Obračun koji se primjenjuje prilikom naknadno utvrđenih nepravilnosti mjerenja el. 
energije primjenjuje se kada niti operator, niti korisnik mreže nisu imali saznanja da je mjerenje el. 
energije neispravno. 

Članak 98. 

Stavak (1) 

Dodati u tekstu: „…obustaviti isporuku električne energije krajnjem kupcu, sve dok...“ 
St.2 : na kraju rečenice umjesto izraza krajnjem kupcu treba pisati osobi koja je trošila 
neovlašteno električnu energiju. 
U oba stavka nedostaje riječ „energije“ iza riječi „električne“ 
Stavak (1) neprimjerena odredba jer postavlja operatora sustava u ulogu suda! Operator sustava je 
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utvrdio prema pravilima iznos štete koji treba prijaviti mjerodavnim institucijama. Nastavak 

isporuke treba uvjetovati uređenjem OMM-a kojim se onemogućuje nastavak nepovlasne potrošnje. 
Izmijeniti članak tako da cjelokupni članak glasi: 

 

(1) Nakon utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 75. podstavka 1. ovih 

Općih uvjeta operator sustava će privremeno obustaviti isporuku električne energije 

krajnjem kupcu, sve dok ne plati naknadu i troškove za neovlaštenu potrošnju električne 

energije. 

(2) Nakon utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 75. podstavka 4. ovih 

Općih uvjeta operator sustava će trajno obustaviti isporuku električne krajnjem kupcu. 

(3) Ukoliko krajnji kupac u roku od 1 (jedne) godine ne plati naknadu i troškove neovlaštene 

potrošnje električne energije, raskida se ugovor o korištenju mreže i krajnji kupac gubi 

pravo korištenja mreže. 

(4) Priključak  mjernog  mjesta  na  kojemu  je  izgubljeno  pravo  korištenja  mreže  može  se 

demontirati,  a  ponovo  priključenje  provodi  se  prema  uvjetima  za  priključenje  novog 

korisnika mreže. 

 

OBRAZLOŽENJE: Mišljenja sam da bi se ovim dodanim stavcima mogla poboljšati naplata 

naknade i troškova neovlaštene potrošnje. 

 

Predlažemo slijedeće dopune: 

- (1) Nakon utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 75. podstavka 1. 

ovih Općih uvjeta operator sustava će privremeno obustaviti isporuku električne energije 

krajnjem kupcu, sve dok ne plati naknadu i troškove za neovlaštenu potrošnju električne 

energije. 

- (2) Nakon utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 75. podstavka 4. 

ovih Općih uvjeta operator sustava će trajno obustaviti isporuku električne kupcu energije 

fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 75. podstavka 4. 

 

u stavku 2 ispred riječi krajnjem kupcu nedostaje riječ energije 

Članak 99.  

Članak 100. 

Stavak (1) 

- podstavak 4:  

Kojim aktom će biti propisan način podnošenja i rješavanja prigovora, ako to nije riješeno 
ovim Općim uvjetima ? (U postojećim Općim uvjetima su člankom 71.  propisani rokovi za 
rješavanje prigovora korisnika mreže i opskrbljivača na rad operatora sustava). 

- podstavak 11:  

Ispraviti „ograničenima“ u „ograničenjima“   

St.2 : potrebno je dodati i drugi stav kojim se definira nadležnost HEP-ODS-a u svezi 
rješavanja prava pristupa na mrežu i korištenje distribucijske mreže za pravne osobe. 

Kako  ne piše da jedinične cijene, rova, radova i usluga moraju biti javno dostupne pa to treba 

uskladiti s člankom 27. 

(1) u zadnjem retku (buliti) treba pisati "te ograničenjima isporuke…" , a ne ograničenima. 

Članak 101. 
Predlažemo slijedeće dopune: 

U st.1. podstavku 2. dodati ..električne ispred „energije“ 

Članak 102.  

Članak 103.  

Članak 104.  

Članak 105. 
Ispraviti rokove na 15 dana 
Stavak (4) što to znači u provedbi? Primjerice opskrbljivač i kupac mogu sklopiti nagodbu. Što u 

tom slučaju dostavljaju operatoru sustava? 
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Za kategoriju gospodarstva nema odredbi za rok reklamacije te mogućnosti  kupca da djelomično ili 

u cijelosti ospori račun te dužnost da se neosporeni dio računa plati u roku dospijeća 

 

Definirati način podnošenja i rješavanja prigovora i za kupce kategorije poduzetništvo   

Članak 106. 

St. 6.  Dodati na kraju rečenice pisanim putem. 
Predlažemo slijedeće izmjene: 

 - (5) Opskrbljivaču nije dopušteno:  

    - lažno predstavljanje i neovlaštena uporaba imena tvrtke drugog energetskog subjekta, 

    - sklapanje ugovora o opskrbi koji nije utemeljen na pravičnim i unaprijed poznatim    

       uvjetima, 

    - dovođenje krajnjeg kupca u zabludu, s namjerom da ga time navede na sklapanje   

       ugovora o opskrbi, 

    - lažno pozivanje na odobrenje nekog javnog ili drugog tijela, 

    - davanje netočnih informacija o podrijetlu električne energije na koje se odnosi ponuda 

       odnosno ugovor o opskrbi, 

    - korištenje uznemiravajućih i agresivnih postupaka ponude i zaključenja ugovora o   

       opskrbi i 

    - korištenje zavaravajućeg oglašavanja. 

 

Članak 107. 

Potpuno nejasna odredba! 
Postoji li obveza operatora sustava da preuzme opremu ili ne? 
Kakva je veza ovog članka s odredbama članaka 23. i 24.? 
Potrebno je točno i nedvosmisleno definirati vlasništvo nad sastavnim dijelovima priključka! 
Ispred st.1 treba dodati tri nova stavka: 
- sklopljeni ugovori o pristupanju za isporuku električne energije supsumiraju u sebi ugovor 
o korištenju mreže i ugovor o opskrbi električnom energijom. 
-ugovori o opskrbi i korištenju mreže ostaju na snazi u dijelu korištenja mreže ako dođe do 
prestanka dijela ugovora u opskrbnom dijelu. 
-Operator sustava može u slučaju opravdanog interesa preuzeti sva prava , obveze i 
odgovornosti koje proizlaze iz vlasništva nad priključcima i mjernom opremom krajnjih 
kupaca. 
Stavke 1. i 2. postaju 4. I 5. 
U sadašnjem stavku 1. Izraz vlasnik građevine treba biti krajnji kupac. 
Predlažemo slijedeće izmjene/brisanje: 

(1) Sva prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz vlasništva nad priključcima i mjernom 

opremom, izgrađenim do stupanja na snagu Općih uvjeta za opskrbu električnom energijom 

(„Narodne novine“ broj 14/2006), zadržava vlasnik građevine, sve do trenutka preuzimanja od strane 

operatora sustava. 

 

Članak 108. 

NEPRIHVATLJIVO!  

To je retroaktivno poništenje provedbe obveze propisane trenutno važećim podzakonskim 
aktom – Općim uvjetima (NN 14/06) 

Kupcu koji je izgubio status krajnjeg kupca sukladno OUEE (NN 14 /06) nije primjereno 
retroaktivno vraćati pravo na priključnu snagu.  

Prijedlog:  brisati članak! 

St.1 : definirati bez pozivanja na čl.43. OU koji nisu na snazi. Izraz krajnji kupac zamijeniti  
s osoba, a rok od tri godine izbrisati. 
St. 2: dopisati , ako kupac nema dokaz o pravu na priključnu snagu odrediti će se 
prema čl.110 OU. 
Izbaciti dokaz o uplati jer dokaz o uplati ukupnog iznosa stvarnih troškova priključenja, 
kupac ne može imati u trenutku podnošenja zahtjeva?! 

Potpuno nejasan članak za provedbu! 

Nejasno je da li se pravo odnosi na bilo koje razdoblje od 2006 do danas? 

Nejasno je da li kupac mora platiti kakve troškove obzirom da su mnoga OMM ukinuta i 

demontirana? 

Mora li kupac platiti SMN za razdoblje kada je bio bez napajanja? 

Kako kupac može sklopiti ugovor o opskrbi za OMM kojeg nema? 
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Prepisati članak 43. iz sada važećih Općih uvjeta , uz naznaku da se on odnosi na kupce koji su 

isključeni prije stupanja na snagu Novih Općih uvjeta , dok se za kupce isključene nakon toga 

primjenjuje čl. 8. Novih Općih uvjeta prema kojem je u stavku (9) definirano da do raskida Ugovora 

o korištenju mreže  kupac mora plaćati naknadu za obračunsko mjerno mjesto.  

 

OBRAZLOŽENJE: Kupci isključeni po Važećim općim uvjetima ne plaćaju naknadu za obračunsko 

mjerno mjesto . Ovim člankom bili bi diskriminirani  (odnosno oštećeni ) svi oni kupci koji su prema 

članku 43. Izgubili status kupca i platili novi priključak  (a takvih sada već ima dosta). Postoji 

mogućnost da će oni tražiti povrat sredstava uplaćen za novi priključak. 

 

predlažemo brisanje članka i primjenjivanje samo čl.8 novih OU. 

Obrazloženje: 

1. čl. 43. važećih OU, odnosno tumačenje provedbe istoga unio je dosta pomutnje u pristupu 

rješavanja zahtjeva potrošača za ponovnim priključenjem. Naime, autor toga članka nije imao 

informaciju da se svim postojećim kupcima ne može preko noći sklopiti odgovarajući Ugovor, 

tako da se formalna primjena članka (gubljenje pravo na ponovni priključak u roku od 3 godine ili 

kraće!) odnosila SAMO na kupce koji  su imali sklopljeni Ugovor o opskrbi i korištenju mreže, 

odnosno Ugovor o korištenju javne usluge, a za ostale "stare" kupce sa kojima, iz raznih razloga,  

operator mreže nije sklopio Ugovor primjenjivali smo pravo na ponovni priključak u roku od 10 

godina od dana isključenja  (takvo je bilo tumačenje provedbe članka!).  

2. članak diskriminira kupce prema kojima je primijenjen čl. 43 OU, jer su neki kupci nakon gubitka 

prava na priključenje podnijeli zahtjev za novi priključak, dakle ponovno platili naknadu za snagu i to 

samo zato što su slučajno imali sklopljen odgovarajući Ugovor.  

 

Nepotrebna i nejasna odredba koja stvara nepotrebne probleme, te suspendira 

pravomoćno donesena rješenja o prestanku statusa Kupca 

Problem kod Kupaca koji su platili naknadu za priključenje nakon prestanka status Kupca 

Obzirom da je ovo javni prijedlog OU daje se zaključiti da se postojeći članak 43. OU (NN 

14/2006) ne bi trebao više primjenjivati? 

Što sa Kupcima koji su izgubili prava temeljem članka 9 OU (NN 14/2006)? 

(1) Kolizija s člankom 233. Zakona o obveznim odnosima! Ne gubi pravo nakon 3 godine, nego 

nakon 10 godina. 

Članak je nejasan. Da li to znači da korisnik mreže ima pravo na odobrenu priključnu snagu koju je 

imao do momenta kada mu je prestala važiti EES prema OU NN 14/2006 ? Mišljenja smo da ne ti 

trebalo imati to pravo. 

Svi koji su iskopčani i ukinuti (izgubili status kupca) prije 9 godina mogu tražiti ponovo ukopčanje u 

naredne tri godine? 

Da li se primjenom ovog članka potvrđuje Sizifov posao primjene čl.43. dosadašnjih Općih uvjeta 

(NN 14/2006) ? Ovim se poništavaju sva rješenje Komisija za sporne suglasnosti?? 

Komentar: Trebali imat stav na razini društva ODS-a u svezi ovoga, odnosno nadam se da je  procjena 
da ovih slučajeva nema previše i da u iduće tri godine to neće proizvesti neke velike zahtjeve za ODS. 
Na primjer:  u smislu da jave kupci sa „velikom priključnom snagom“ koji su izgubili status, a da je 
kapacitet mreže smanjen zbog priključenja novih kupaca (u periodu od kada je kupac izgubio status 
do ovog novog zahtjeva) . Prijedlog je da se prethodno provjeri da je kapacitet mreže zadovoljavajući, 
odnosno da u međuvremnu nije isti ikorišten od novopriključenih kupaca. U protivnom treba definirati 
rok i način „vraćanja status kupca“. 

Članak 109.  

Članak 110. 

Iznosi priključnih snaga koji se odobravaju u slučaju nepostojanja suglasnosti trebaju biti u 
skladu sa čl. 120 starih OU – najviše 1x32 A (odnosno 1x35 A) i 3x25 A 

Stavak 1 BRISATI , a umnjeto njega ubaciti stavke 1-5 iz članka 120 važećih Općih uvjeta , a stavke 

2-6 ostaviti. 
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OBRAZLOŽENJE : Neki Pogoni ili DP-i su izdali svim ili većini  kupaca kat. kućanstvo EES gdje 

je snaga definirana na osnovu st. 2 čl. 120 postojećih Općih uvjeta , i prema tim snagama su i 

limitirani kupci ( 25 A kod 1-f kupaca i 3x16 A kod 3-f kupaca ).  Primjenom čl. 110 novih Općih 

uvjeta diskriminirani su (odnosno oštećeni)  svi oni kupci kojima je izdana EES i koji su limitirani , 

te bi mogle uslijediti pritužbe i zahtjevi  za povećanje snage bez plaćanja naknade takvih kupaca , što 

će imati za posljedicu povećanje troškova poslovanja. 

 

1. dugoročno je vrlo opasno na ovakav način liberalizirati pravo na priključnu snagu, a pri tome 

barem ne uzeti u obzir način na koji su postojeći kupci bez EES ("stari kupci") stjecali pravo na 

priključak, odnosno priključnu snagu  i realno stanje distribucijske NN mreže. Naime, poznato je da 

jednofazni kupci navedeni u stavku(1) u principu imaju ugrađen glavni osigurač nazivne struje 25 A 

što je ekvivalent 5,75 kW vršne snage - dakle autor članka apriori poklanja snagu jednofaznim 

kupcima, odnosno rasprodaje kapacitete NN mreže.  

Nadalje, kod trofaznih kupaca su također uglavnom postavljani glavni osigurači nazivne struje 25 A, 

ali se naknada za priključenje plaćala po sobnosti objekta, pa autor članka apriori dovodi kupce u 

neravnopravan položaj i ponovno vrši rasprodaju kapaciteta EE postrojenja bez kriterija. 

2. za pretpostaviti je da ovakvo stanje neće vječno trajati, pa iako je teško, treba pretpostaviti izlazak 

iz krize, povećanje standarda kupaca (uzmimo za primjer sjeverozapadnu Hrvatsku gdje se kućanstva 

gotovo masovno bave ili su se bavila raznim obrtima, pa se ispostavilo da postojeće mreže nisu 

mogle zadovoljiti zahtjeve za povećanjem snage !!), odnosno konzumiranje odobrene snage. Što 

tada? Je li netko izvršio estimaciju stanja?   

3. članak je sam po sebi apsurdan, jer esplicite navodi strateško opredjeljenje i obvezu zamjene i 

ugradnje naprednih brojila kod kupaca kategorije kućanstvo i istovremeno navodi način priznavanja 

snage preko definiranja umnoška struje i napona što je u najmanju ruku problematično (nismo htjeli 

napisati zastarjelo). Trebalo bi konačno imati na umu da napredna brojila imaju i mogućnost 

egzaktnog mjerenja snage bez obzira na simetričnost - netko bi stvarno mogao postaviti pitanje 

odobrene snage, izbacivanja limitatora i ostvarene snage.   

Na osnovu navedenoga predlažemo da se operatoru distribucijskog sustava ostavi mogućnost 

priznavanja snage kao i do sada, sukladno važećim Općim uvjetima - dakle uz uvažavanje gore 

navedenih, a u novim Općim uvjetima zanemarenim vrlo bitnim kriterijima.   

 

Koja priključna snaga se priznaje Kupcima kod koji na postojećem OMM nema tehničkih 

uvjeta za priznavanje priključne snage i nikad ih nije niti bilo – predlaže se da se na kraju st 

(1) doda tekst „..ako za to tehnički uvjeti u mreži postoje. U protivnom, operator sustava 

odobrava maksimalnu priključnu snagu u skladu sa tehničkim uvjetima!   

Stavak (2) vjerojatno se misli i na elektroenergetsku suglasnost, obzirom da Ugovor o 

korištenju mreže ne sadrži tehničke podatke o priključku i OMM. 

kod priznavanja snage nije naveden ograničavajući faktor tehničkih mogućnosti mreže, potrebno ga 

je uvesti. 

(1) Zašto 32 A osigurač kod jednofaznih kada su sada postavljeni oni sa strujom 25 A ?  

Koji je smisao odobrenja 17,25 kW kod trofaznog priključka? 

Što se podrazumjeva pod pojmom „podatak o odobrenoj priključnoj snazi obračunskog mjesta“, da 

li se misli i na one podatke koji nisu odobreni sukladno čl.120. dosadašnjih Općih uvjeta (NN 

14/2006) ?. Predlažemo da se navod „ili podatak o odobrenoj priključnoj snazi obračunskog 

mjesta“ izostavi te da se priključna snaga priznaje sukladno izdatoj EES ili ako ona ne postoji onda 

sukladno odredbama ovog članka. 

U stavak (2) dodati tekst: 
 
(2) Operator distribucijskog sustava dužan je kupcu iz stavka 1. ovoga članka uskladiti priključak i 
mrežu prema uvjetima iz ugovora o korištenju mreže odnosno mrežnim pravilima distribucijskog 
sustava u roku od 10 godina od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta. Ukoliko kupac zahtjeva 
usklađenje priključka prije isteka navedenog roka za usklađenje priključka kupca, operator mreže 
uskladiti će priključak i mrežu o trošku kupca. 
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(2) Operator distribucijskog sustava dužan je kupcu iz stavka 1. ovoga članka uskladiti priključak i 
mrežu prema uvjetima iz ugovora o korištenju mreže odnosno mrežnim pravilima distribucijskog 
sustava u roku od 10 godina od dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta. Do isteka navedenog roka 
za usklađenje priključka kupca, odobrena priključna snaga ne može biti veća od tehničkih mogućnosti 
mreže i priključka. 

Članak 111. 

Zamijeniti  „20 kW“ iznosom „22,08 kW“; 

Stavak (1) 

Postavlja se pitanje realnosti roka od 3 godine, financijskih sredstava, kao i redoslijeda 
zamjene; možda će svi ti kupci tražiti da im se limitatori odmah demontiraju? S druge 
strane, to je promjena tarifnog modela u nepovoljniji za kupca - što je tu s ravnopravnim 
položajem i istim uvjetima za sve takve kupce?  

Komentar: Pretpostavljam da rok od 3 godine nije prekratak za opremanje mjernih mjesta sa 
priključnom snagom iznad 20 kW i za njihovo „razvrstavanje“ u tarifni model CRVENI. 

Članak 112. 

Stavak (1)  

Je li ovo ipak potrebno regulirati na drugi način ili ostaviti kao odluku dobre volje? Prije je 
bilo definirano da operator može obustaviti opskrbu električne energije kupcima koji ne 
posjeduju ugovore za korištenje mreže i opskrbu! Umjesto "mogu" treba pisati "moraju"!   

U st 1. i 2. Iza riječi sklopili treba staviti pisani.   

(1) Riječ "mogu" zamijeniti riječju "moraju" . Također, nije određen rok? Prijedlog: 3 godine. 

promjene koje mora provesti opskrbljivač se uglavnom vezuju za promjene koje mora napraviti 

operator sustava, pa bi bilo logičnije da se kao vrijeme prilagodbe definira isti rok, npr. 10 mjeseci 

Komentar: Stavak(1) i Stavak (2) praktično dozvoljava  zatečeni kupci na mreži u trenutku donošenja 
Općih uvjeta za korišteneje mreže i opskrbu električnom energijom budu bez Ugovora o korištenju 
mreže, a da imaju sva prava i obveze kao da predmetni Kupci imaju sklopljen Ugovor o korištenju 
mreže sa operatorom mreže. 

Dopuniti stavak (2): 
 
(2) Korisnici mreže koji do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta nisu s operatorom sustava 
sklopili ugovor o korištenju mreže imaju sva prava i obveze vezane uz korištenje mreže koja bi 
proizlazila iz tog ugovora.  

Članak 113. 

Stavak (2) Obzirom na dan rok od godinu dana za usklađenje informatičkog sustava, da li to znači da 

sve promjene za koje je potrebna informatička podrška također se odgađaju do trenutka usklađenja 

potpore? 

Članak 114.  

Članak 115.  

Članak 116. Iza riječi sklopio treba staviti riječ pisani, a iza veznika ili treba dodati riječ pisani. 

Članak 117.  

Članak 118. 

Umjesto teksta „članka 14. do 18.“ Pisati „članka 15. do 18.“ (čl. 28. novih OU obuhvaća čl. 
14. starih OU). 

Nejasno u kojem roku će propis koji se navodi biti izrađen, a ključan je za promjene u procesu 

izdavanja suglasnosti  i fizičke realizacije priključenja. 

Članak 119.  

 


