
gD
W

Klasa: 3,lĺ'-.r \1G. OĄ \)1q
Urbroj: 1xĺ-"h ile _ 'ła

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulĺca grada Vukovara 14
10000 Zagreb

Zagreb,15. rujna 2016.

Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju članka 1l. stavka 1. točke 2' i članka 14. točke
l. Zakona o ľegulaciji energetskih djelatnosti (,,Narodne novine", broj |20ll2), ělanka 72. stavka 5.

Zakona o trŽištu električne energije (,,Narodne novine", broj 22l13 i l02l15) te članka20. stavka2.
točke 6. Statuta Hrvatske energetske regulatorne agencije, u postupku pľovođenja nadzora nad
energetskim subjektom RwE ENERGIJA d.o.o' za opskľbu energijom, oIB:8ll03558092, sa

sjedištem u Zagrebu' Capraška 6, na 19. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne
agencije odrŽanoj l5. ľujna 2016. donosi sljedeću

ODLUKU

l. Utvrđuje se da ,'Uvjeti opskľbljivača za opskľbu električnom energijom kupaca iz kategoľije
kućanstva", koje je Hrvatskoj energetskoj ľegulatornoj agenciji dostavio energetski subjekt RWE
ENERGIJA d.o.o. za opskrbu eneľgijom, oIB: 8l l03558092, sa sjedištem u Zagrebu, Capľaška
6, svojim dopisom od22. tľavnja 2016., nisu u cijelosti u skladu s odľedbamaZakona o trŽištu
električne eneľgije, Zakona o zaštiti potrošača (,,Naľodne novine", broj 4ll14 i ll0/l5) i općih
uvjeta za korištenje mľeŽe i opskľbu električnom eneľgijom (,,Narodne novineoon broj 85/l5).

2. Nalaže se energetskom subjektu RWE ENERGIJA d.o.o. za opskľbu eneľgijom, oIB:
81l03558092, sa sjedištem uZagrebu, Capraška 6, da u ľoku od l5 dana od dana primitka ove
odluke, pod pľijetnjom pokľetanja prekľšajnog postupka, uskladi ,,Uvjete opskľbljivača za
opskľbu električnom energijom kupaca iz kategorije kućanstva" iz točke 1. izreke ove odluke s

odredbama Zakona o trŽištu električne energije i općih uvjeta za koľištenj e mreŽe i opskľbu
električnom eneľgijom kojima se uređuju naziv, uvjeti i sadrŽaj uvjeta opskľbljivača za opskrbu
električnom energijom krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo izvan okvira univerzalne usluge,
kao i s odredbom članka 14. Zakona o zaštiti potľošača, te da tekst općeg akta u cijelosti
nomotehnički uľedi.

3. Energetski subjekt RWE ENERGIJA d.o.o. za opskĺbu eneľgijom, oIB: 8l103558092, sa

sjedištem u Zagrebu, Capraška 6, dužan je u ľoku od jednog dana od dana isteka roka iz točke 2.

izreke ove odluke, uvjete opskĺbljivaěa za opskľbu električnom energijom kľajnjih kupaca iz
kategorije kućanstvo javno objaviti na svojoj internetskoj stranici na naěin da budu lako uočljivi i
dostupni krajnjim kupcima te ih dostaviti Hrvatskoj eneľgetskoj regulatornoj agenciji.

4' Energetski subjekt RwE ENERGIJA d'o.o. za opskĺbu energijom, oIB: 81103558092, sa
sjedištem uZagrebu, Capraška 6, duŽan je sve svoje interne akte i ugovoľ o opskrbi kľajnjeg kupca
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iz kategorije kućanstvo izvan okviľa univeľzalne usluge, kao i sve vaŽeće ugovore o opskĺbi
električnom energijom, uskladiti s odľedbamaZakona o tľŽištu električne energije, općih uvjeta
za korištenj e mreže i opskľbu elektriěnom energijom te uvjeta opskrbljivaěa za opskľbu
električnom eneľgijom krajnjih kupaca iz kategoľije kućanstvo iz točke 3. izreke ove odluke u
roku od dva mjeseca od dana objave uvjeta opskľbljivača za opskľbu elektľiěnom energijom
kĺajnjih kupaca iz kategorije kuóanstvo na svojoj internetskoj stranici te o tome, u daljnjem roku
od l5 dana, izvijestiti Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju.

5' ova odluka objavit će se na inteľnetskoj stľanici Hrvatske energetske ľegulatome agencije'

obľaz|oženje

Hľvatska energetska regulatoľna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) svojim je dopisom, Klasa: 3l0-
02116-011225, Urbroj: 371-06116-03 od 8. travnja 2016.pozvalaenergetski subjektRWE ENERGIJA
d.o.o. za opskľbu eneľgijom, oIB: 8l103558092, sa sjedištemuZagrebu, Capraška 6 (u daljnjem
tekstu: RwE ENERGIJA d.o.o.) da izvijesti HERA-u da li je u roku iz članka l22. općih uvjeta za
korištenje mreŽe i opskľbu elektľičnom eneľgijom odnosno do l. travnj a 2016. uskladio uvjete
opskľbljivača za opskľbu elektriěnom energijom s općim uvjetima za korištenje mreŽe i opskľbu
elektľičnom energijom te da usklađene uvjete opskĺbljivača za opskrbu električnom eneľgijom
dostavi HERA-i zajedno s adresom internetske stranice na kojoj su objavljeni.

HERA je 26'travnja20l6. primila dopis energetskog subjekta RwE ENERGIJA d.o.o. od22. tľavnja
2016. kojim obavjcštava HERA-u da je donio uvjete opskľbljivača za opskĺbu električnom energijom
s datumom primjene l. travnja 2016. te ih javno objavio 15 dana prije početka opskrbe na svojoj
internetskoj stľanici
http ://www.rwe. hľ/-/mediďFiles/RWE-
HR/PDF/Uvjeti%o2}opskľbljiva%C4%o8DaYo2}zaoÁZ}opskĺbu%20e|ektÍiyoc4yoĺDnomo/o}Oenergij
omo/o}DkupacaoÁZ}kate gorij e%o20ku%C4%87anstvo. ashx ?l a:hľ- HR.

Nakon analize objavljenih ,,Uvjeta opskľbljivača za opskľbu elektľičnom energijom kupaca iz
kategoľije kućanstva" (u daljnjem tekstu: Uvjeti opskľbljivača RWE ENERGIJA d.o.o.), HERA je
utvľdila da pojedine odľedbe Uvjeta opskľbljivača RWE ENERGIJA d.o.o. nisu u skladu s odľedbama
pozitivnih energetskih propisa kojima se uređuje obavljanje energetske djelatnosti opskľbe
električnom eneľgijom kľajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo izvanokviľa univeľzalne usluge. Stoga
je Uvjete opskľbljivača RWE ENERGIJA d.o.o. potľebno uskladiti s odgovarajućim odľedbama
Zakona o tľŽištu električne eneľgije (u daljnjem tekstu: Zakon), općih uvjeta za korištenje mreŽe i
opskrbu električnom energijom i Zakona o zaštiti potľošača na način da se s istima uskladi naziv
općeg akta, sadržaj i uvjeti općeg akta te da se tekst uvjeta opskrbljivača za opskĺbu elektľičnom
eneľgijom u cijelosti nomotehnički uredi, kako slijedi.

Naziv opóeg akta ,,Uvjeti opskľbljivača za opskľbu električnom energijom kupaca iz kategorije
kućanstva" potľebno je uskladiti s nazivom pľopisanim člankom 46. stavkom 8. točkom 3. i stavkom
I5' Zakonate člankom 9. opóih uvjeta za koľištenje mreŽe i opskrbu elektľičnom eneľgijom, kako bi
kľajnji kupci iz kategoľije kućanstvo izvan okvira univeľzalne usluge jasno i nedvosmisleno mogli
pľepoznati opći akt kojim pojedini opskľbljivač propisuje uvjete opskľbe krajnjih kupaca iz kategorije
kućanstvo izvan okvira univeľzalne usluge. Usklađeni naziv općeg akta treba glasiti ,,Uvjeti
opskľbljivača RWE ENERGIJA d.o'o' za opskľbu električnom energijom krajnjih kupaca iz
kategoľij e kućanstvo".
Zbog korištenjaizraza,,kĺajnji kupac" u Zakonu i općim uvjetima za korištenje mreŽe i opskľbu
elektľičnom eneľgijom te radi lakšeg snalaŽenja kľ,ajnjes kupca u Uvjetima opskľbljivača RWE
ENERGIJA d.o.o., potrebno je u glavi,,l. OPCE ODREDBE" Uvjeta opskľbljivača RWE
ENERGIJA d.o.o. uskladiti terminologiju i ľiječi ,,kupca električne energije iz kategorije kuóanstvo
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(dalje u tekstu ,,Kupac")" zamijeniti riječima ,,krajnjeg kupca elektľične energije iz kategorije
kućanstvo (dalje: 

',Krajnji kupac")" te u cijelom tekstu Uvjeta opskrbljivača RWE ENERGIJA d.o.o.
izraz ,,Kupac" zamijeniti izrazom "Kľajnji kupac" ", a ľadi istoznačnosti upoľabe i značenjaizrazaiz
Zakona i općih uvjeta za korištenje mreŽe i opskľbu elektriěnom eneľgijom čime se ujedno kľajnjim
kupcima električne eneľgije olakšava snalaŽenje u propisima ľazličitog ranga.

U glavi,'2. UGOVARANJE", odlomku l., propisano je:,,Sklapanjem Ugovora Kupac potvľđuje da
je ovlašten za sklapanje Ugovora, odnosno da je vlasnik nekľetnine ili ima neko drugo pravo
koľištenja nekľetnine kojoj se električna eneľgija isporučuje.", iako, primjenom odredbi općih uvjeta
za korištenje mľeŽe i opskľbu električnom energijom (primjerice članak 4. stavak 1., članak 103.

stavak l.), ugovor sklapa ,,vlasnik ili nositelj nekog dľugog stvaľnog prava na gľađevini ili dijelu
građevine", pa to pravo nema i osoba koja ima pravo koľištenja nekľetnine te je navedenu odredbu
potľebno uskladiti s opóim uvjetima za koľištenje mreŽe i opskrbu električnom energijom.

Uvjeti opskĺbljivača RWE ENERGIJA d.o.o., nisu, nadalje' usklađeni s odredbom članka 46. stavka
15. Zakona i odredbom članka 9. općih uvjeta za korištenj e mreže i opskľbu električnom energijom
kojima se propisuje sadrŽajni obuhvat uvjeta opskrbljivača za opskľbu električnom energijom. To se
naroěito odnosi na odredbe Uvjeta opskrbljivača RWE ENERGIJA d.o.o. kojima se uređuju odnosi
između kľajnjih kupaca i operatoľa distribucijskog sustava, a koje, po svome sadrŽaju, nisu predmet
uređenja uvjeta opskľbljivača za opskrbu električnom energijom već Zakona i općih uvjeta za
korištenje mtęže i opskrbu elektľičnom energijom te je takve odľedbe potrebno, kao suvišne, u
cijelosti bľisati iz Uvjeta opskľbljivača RWE ENERGIJA d.o.o. Takve su pľimjeľice odredbe Uvjeta
opskľbljivača RWE ENERGIJA d.o.o. sadľŽane u glavi ,,4. oBvEZE KUPCA", odlomcima 5.,7 ',8.
i9.

U glavi ,,4. oBvEZE KUPCA"' odlomak 9. Uvjeta opskľbljivača RWE ENERGIJA d'o.o. kojim se

krajnji kupac obvezuje da neće obavljati poslovne djelatnosti na obraěunskom mjemom mjestu niti
će staviti na raspolaganje oMM trećim osobama za obavljanje poslovnih djelatnosti' potrebno je
uskladiti s odredbom članka 34' stavka 7. općih uvjeta za koľištenj e mreŽe i opskľbu električnom
energijom kojom je propisano da se u slučaju jednog obračunskog mjernog mjesta koje se koristi za
potrebe kuóanstva i poduzetništva kĺajnji kupac ľazvrstava u kategoriju kućanstvo, osim ako kĺajnji
kupac ne podnese zabtjev za promjenu te kategoľije.

U glavi ,,4. oBvEZE KUPCA", odlomku l l. Uvjeta opskĺbljivača RWE ENERGIJA d.o.o. navedeno
je da se kľajnji kupac obvezuje ,,- Dd neće vršiti nikakve druge ľadnje koje mogu uzľokovati
nevaljanost Ugovoľa ili onemogućiti njegovo izvľšenje.". Takva odľedba, prema HERA-inom
mišljenju, pľedstavlja otegotnu okolnost krajnjem kupcu za raskid ugovora i promjenu opskĺbljivača
te ju je iz navedenograzloga potrebno bľisati odnosno uskladiti s odredbom članka 47' stavka 8.

Zakona, kojom je pľopisano da opskľbljivač ne moŽe postavljati dodatne uvjete za raskid ugovoľa o
opskľbi kľajnjeg kupca niti ometati postupak pľomjene opskľbljivača, kao i s odredbom članka 62.

stavka 7. Zakona, kojom je propisano da se ugovorom o opskľbi kľajnjeg kupca ne moŽe kľajnjem
kupcu uskratiti ili otežati pravo na ľaskid odnosno otkaz ugovoľa o opskrbi kľajnjeg kupca.

Glavom,,5. PROIZVODI I CIJENE OPSKRBLJIVACA", odlomkom l. Uvjeta opskľbljivača RWE
ENERGIJA d.o.o. propisano je da ,'Prilikom sklapanja Ugovora, Kupac odabire jeclan ocl pľoizvocla
iz ponude opskĺbljivača.o', iako opći uvjeti za korištenje mreže i opskľbu električnom eneľgijom ne
pľedviđaju ovakve odredbe pa stoga navedena odredba može biti samo fakultativna mogućnost koja
se nudi krajnjem kupcu, ali ne i obveza kľajnjeg kupca da kod ugovaranja opskľbe elektľičnom
energijom mora odabrati i jedan proizvod iz ponude opskľbljivača, pa je istu potrebno revidiľati.
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U glavi ,,5. PROIZVODI I CIJENE OPSKRBLJIVAČA", odlomku 4. Uvjeta opskrbljivača RWE
ENERGIJA d.o.o. navodi se da opskľbljivač ima pravo po vlastitoj diskľeciji u bilo kojem trenutku
izmijeniti cjenovne liste, osim ako je izľičito navedeno drugačije u Ugovoľu te se opskľbljivač
obvezuje cjenovne liste imati objavljene na svojoj web stranici, iako je člankom l0. stavkom 4. općih
uvjeta za korištenje mreŽe i opskľbu elektľiěnom energijom propisano da kĺajnji kupac mora biti
obaviješten o svakoj pľomjeni uvjeta ugovoľa najkasnije 15 dana pľije pľimjene' a člankom 12.

stavkom 6. općih uvjeta za korištenj e mreže i opskľbu električnom eneľgijom da je opskrbljivač
duŽan obavijestiti kľajnjeg kupca o pľomjeni cijene i drugih uvjeta opskľbe najkasnije l5 dana prije
primjene nove cijene ili uvjeta opskľbe, sve navedeno imajući u vidu odredbu članka l12' općih
uvjeta za korištenje mľeŽe i opskrbu elektľičnom energijom kojom je propisano da se informacije o

promjeni cijene objavljuju putem internetske stľanice, promocijskih mateľijala ili putem medija, u

kojem slučaju se ne radi o obavijesti drugoj ugovornoj stľani nego o generalnoj objavi javnosti, dok
obavijest o promjeni cijene treba biti dostavljena kľajnjem kupcu i na njegovu adresu u pisanoj formi
(na računu' uz račun, posebna obavijest i sl.). Ista primjedba odnosi se i na odredbu glave ,,8.

IZMJENE UGOVORA I UVJETA" Uvjeta opskrbljivača RWE ENERGIJA d.o.o. kojom je
pľopisano da će opskĺbljivač o izmjeni uvjeta opskĺbljivaěa za opskľbu električnom eneľgijom
obavijestiti kľajnjeg kupca objavom izmjene na ,,Web stranici opskľbljivača" paje i tu odredbu
potľebno izmijeniti i dopuniti na način opisan u ovoj točki.

U glavi ,,6. IZDAVANJE naČuNł I PLAĆANJE", odlomku 5. Uvjeta opskľbljivača RWE
ENERGIJA d'o.o. navodi se: ,,Smatľat će se da je Kupac izvľšio plaćanje danom kada su isplaćena
sľedstva primljena na bankovnom ľačunu opskľbljivača navedenom na pľedmetnom raěunu.", što

nije u skladu s odredbom članka |4' Zakona o zaštiti potľošača te je navedenu odľedbu potľebno

uskladiti s navedenim zakonom.

U glavi ,,9. RASKID UGOVORA", odlomcima}. i 3. Uvjeta opskľbljivača RWE ENERGIJA d.o.o.

navodi se daopskľbljivač imapravo:,,'.'od Kupca traŽiti plaćanje uštede koju je Kupac ostvaľio u
periodu od početka ugovorne obveze do trenutka pľijevľemenog raskida Ugovora u odnosu na

opskĺbljivačevu cjenovnu listu.", no s obzirom na to da izraz,,uštede" nije deÍiniľan i ne Zna se na

što se odnosi (na potrošenu električnu energiju i/ili ostale proizvode) potrebno je izmijeniti navedenu

odľedbu tako da bude jasna i nedvosmislena'

Poľed navedenoga, HERA smatra da je uvjetima opskrbljivača za opskrbu elektľičnom energijom
potľebno taksativno propisati i što se smatra bitnom povredom ugovoľa (bitna povreda ugovora

spominje se u glavama,,2.UGOVARANJE" i 
',9. 

RASKID UGOVORA" Uvjeta opskrbljivača RWE
ENERGIJA d.o.o.) te je u tom smislu potrebno dopuniti uvjete opskrbljivača za opskľbu elektľičnom
energijom kako bi obje ugovorne stľane imale pravnu sigurnost' a napose kako bi kľajnji kupac iz
kategoľije kućanstvo izvanokvira univerzalne usluge bio unaprijed upoznat sa svim uvjetima ugovoľa

o opskľbi prije njegova sklapanja.

Također je Uvjetima opskrbljivača RWE ENERGIJA d'o.o' potrebno pľopisati i otkazne rokove za
obje ugovoľne strane.

U glavi,,11. DOSTAVA" Uvjeta opskĺbljivača RWE ENERGIJA d.o'o. navodi se: ,,obavijest o

raskidu Ugovora može biti dostavljena i putem faxa ili e-maila." te je navedenu odredbu potľebno

izmijeniti na način ĺla se propiše clostava obavijesti o ľaskidu ugovora pisanim putem.

U nazivu zadnje glave ',OSTALE ODREDBE" Uvjeta opskľbljivača RWE ENERGIJA d.o.o.,

potrebno je dodati ľedni broj ,,I2:'.

Pored navedenog, HERA smatľa da je Uvjete opskľbljivača RWE ENERGIJA d.o.o. potrebno

dopuniti odredbom o načinu rješavanja spoľova kada HERA odlučuje o prigovorima kľajnjih kupaca
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u slučaju obustave isporuke električne eneľgije, u skladu s člankom 12. stavkom l ' općim uvjetima
za korištenje mľeŽe i opskĺbu električnom eneľgijom, koja tľeba glasiti:

,,(l) Kľajnji kupac kojem je obustavljena isporuka elektľiěne energije može, radi zaštite svojih pľava'
sve dok obustava ispoľuke elektľične energije tľaje, podnijeti pisani pľigovor na rad opskrbljivača
Hrvatskoj energetskoj re gul atoľnoj agencij i.
(2) Hrvatska energetska regulatorna agencija duŽnaje bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od
dana primitka prigovora, obavijestiti krajnjeg kupca u pisanom obliku o mjerama koje je poduzela
povodom prigovora.".

Nadalje, eneľgetski subjekt RWE ENERGIJA d.o.o' duŽan je tekst Uvjeta opskrbljivača RWb'
ENERGIJA d.o.o. u cijelosti nomotehnički urediti, pri čemu se pľeporučuje na odgovarajući način
koristiti i primijeniti odľedbe Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pľavila zaizradu akata koje
donosi Hrvatski sabor (,,Narodne novine", broj 74ll5) te se pľeporuča prilagoditi veličinu fonta
Uvjeta opskľbljivača RWE ENERGIJA d.o.o. na naěin da pľilikom ispisa opóeg akta font bude

najmanje u veliěini 4 mm.

Uvjeti opskľbljivača RWE ENERGIJA d.o.o' trebaju imati pľeambulu u kojoj, između ostaloga, tľeba

navesti pravnu osnovu za donošenje općeg akta i datum donošenja općeg akta, a u završnim
odredbama potľebno je navesti datum javne objave općeg akta te datum njegova stupanja na snagu.

Tekst općeg akta treba biti pisan jasnim stilom, jednostavnim riječima i precizno' s utvrđenim
pravnim značenjem. Potrebno je koristiti uobičajene kratice (,,ZTEE* umjesto ,,ZOTEE*) i
uobičajenu pravnu terminologiju. Nadalje, što se tiče stľukture općeg akta, HERA je mišljenja da je
članke potľebno podijeliti na stavke te ih brojčano označiti arapskim brojkama. Stavci se dalje mogu
dijeliti na podstavke ili točke.

Pľema mišljenju HERA-e, napľijed navedenim zahtjevima za usklađenje i uľeđenje Uvjeta
opskĺbljivača RWE ENERGIJA d'o.o. postići će se pľeglednost općeg akta što će pľidonijeti jasnoći

i boljem razumijevanju njegovih odredbi, čime óe se olakšati njegova primjena u praksi, a kľajnjim
kupcima iz kategoľije kućanstvo omogućiti da dobiju jasne, nedvojbene i uspoľedive obavijesti o

njihovim pravima i obvezama u vezi s opskľbom električnom eneľgijom eneľgetskog subjekta RwE
ENERGIJA d.o.o.

Imajući u vidu naprijed iznijeto, a na temelju članka 72. stavka 5. točke |. Zakona, u svezi stavka 1.

točke 4. istoga članka Zakona koja popisuje da HERÁ obavlja nadzor nad primjenom općih uvjeta
za korištenj e mĺęže i opskľbu električnom eneľgijom i stavka 4. istoga članka Zakona koji pľopisuje
da HERA vrši nadzor nad pravilnosti rada i poslovanja ili zlouporabu poloŽaja elektľoenergetskih
subjekata na trŽištu elektľiěne energije, kao i na temelju ovlaštenja da HERA sukladno ělanku l l '

stavku l. točki 2. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti obavlja poslove nadzora energetskih
subjekata u obavljaju energetskih djelatnosti, odlučeno je kao u točkama 1. do 4. izreke ove odluke.

Kako je člankom 27. stavkom 9. Zakona o ľegulaciji energetskih djelatnosti propisano da se
pojedinačne odluke koje Upravno vijeóe HERA-e donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na

intemetskoj stranici HERA-e, odlučeno je kao u točki 5. izľeke ove odluke.
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Uputa o pravnom lijeku:

ova odluka je izvľšna.
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Protiv ove odluke nije dopuštena ža|ba, ali se moŽe pokľenuti upravni spoľ tužbom kod Upravnog
suda u Zagrebll u roku od 30 dana od dana dostavę ove odluke stranki.
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