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Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom 

- REZULTATI PROVEDENOG JAVNOG SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - 

PRIMJEDBE I PRIJEDLOZI PRIHVAĆENO NIJE PRIHVAĆENO 

Načelne 

primjedbe  

 U članku l6. predlažemo dodati novi stavak kojim se obavezuju operatori sustava 

da obavještavaju opskrbljivača u obvezi javne usluge o svim mjernim mjestima 

koji će u sljedećem mjesecu ući u opskrbu u okviru javne usluge i to najkasnije dva 

dana prije početka korištenja javne usluge opskrbe. Pri tome je potrebno da 

operatori sustava opskrbljivaču nositelju obveze javne usluge opskrbe osiguraju 

(daju na raspolaganje) i sve podatke o kupcu i obračunskom mjernom mjestu 

definirane u članku 8. i l3. (potrebno je za formiranje kupca) te članku l1. stavku 3. 

i članku 6. stavku 3. (potrebno za planiranje) Pravila o promjeni opskrbljivača 

električnom energijom (NN 56/l5). 

U članku l8. stavku l. na kraju rečenice predlažemo dodati, ,,a o čemu je kroz 

Zahtjev za raskid ugovora opskrbljivač bez odlaganja dužan obavijestiti operatora 

sustava". Naime, operator sustava nema informaciju o isteku-raskidu Ugovora o 

opskrbi. 

 

 Predlažemo da se s primjenom dorađenih Pravila o izmjenama i dopunama Pravila 

o promjeni opskrbljivača električnom energijom krene s prvim danom u mjesecu, 

kako bi svi postupci promjene opskrbljivača u jednom mjesecu bili obrađeni u 

istom sustavu (npr. primjena od 0l.05.20l7. godine). 

 

 Direktiva 2009/72/EZ propisuje da: Države članice osiguravaju da: kada kupac, uz 

poštovanje uvjeta ugovora, poželi promijeniti opskrbljivača, predmetni operator 

(operatori) izvrši (izvrše) promjenu u roku od tri tjedna; i ZOTEE u članku 47., 

također propisuje: Postupak promjene opskrbljivača mora se provesti unutar 

razdoblja od tri tjedna" Nastavno na navedene odredbe Direktive j ZOTEE-a, 

prihvaćanjem Prijedloga, postupak promjene opskrbljivača za Kupce koji bi 

potpisali nakon l5. u mjesecu ne bi se mogao provesti u roku od 3 tjedna jer 

očekivani datum početka opskrbe ne bi mogao biti prvog dana u mjesecu koji 

slijedi nakon mjeseca potpisivanja Ugovora, nego tek prvog dana narednog 

mjeseca (npr. ako krajnji kupac potiše Zahtjev 16.01.2017., prema Prijedlogu 

očekivani datum početka opskrbe mogao bi biti tek 0l .03.20l 7.). 

Nastavno na uputu o postupanju od HERA-e od 28.l l.2016' Klasa 3l0-02/16-

0l/38,Urbroj 371-06/16-08: ,,Primjena članka 30. općih uvjeta za korištenje mreže 

i opskrbu električnom energijom u postupku promjene opskrbljivača električnom 

energijom prilikom promjene vlasništva građevine za krajnje kupce iz kategorije 

poduzetništvo - uputa o postupanju, daje se" smatramo da se uputa i dalje ne 

primjenjuje u svakodnevnom poslovanju te da bi istu trebalo uvrstiti kao odredbu u 

pod zakonske akte. Naime HEP ODS prethodno navedenu uputu smatra iznimkom 
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te je zato u dopisu HEP-a i koordinacije opskrbljivača u lipnju 20l6 godine 

predloženo sustavno rješenje. U međuvremenu i dalje u slučaju promjene 

vlasništva kupac kategorije kućanstvo prisiljen je mjesec dana ići na univerzalnu, a 

kupac kategorije poduzetništvo na zajamčenu opskrbu, što u slučaju velikih 

potrošača može rezultirati štetom o stotinjak tisuća kuna. 

Članak 1. 

Predlažemo dopune članka 9. na način da se nakon stavka l0. postojećih Pravila o 

promjeni opskrbljivača električnom energijom (NN 56/l5 ), doda novi članak koji glasi: 

 

„(l l) Ako operator sustava zaprimi novi zahtjev za provjeru usklađenosti podataka na 

obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca nakon što je po prethodnom zahtjevu 

završen postupak promjene opskrbljivača u skladu s člankom l0. stavkom 2. ovih 

Pravila, a u novom zahtjevu se nalazi isti očekivaní dan primjene ugovora o opskrbi, 

postupak promjene opskrbljivača pokrenut po novom zahtjevu za sklapanje ugovora o 

opskrbi obustavlja se.“ 

 

Postojeći stavci l1. do l3. postaju stavci 12. do 14. 

 

Obrazloženje: ovim prijedlogom í odredbama u stavcima l0. i l1. u članku 9. 

obuhvaćeni su slučajevi kad krajnji kupac podnese novi zahtjev u tijeku postupka 

promjene opskrbljivača (stavak 11.). 

 

 Prihvaća se 

 

 

 Prihvaća se 

 

 

 

 

 

 Prihvaća se 

 

 Prihvaća se 

 

Članak 2. 

Predlažemo dopune članka 14' na način da se nakon stavka 7. postojećih Pravila o 

promjeni opskrbljivača električnom energijom (NN 56/l5), doda novi članak 8. koji 

glasi: 

 

„(8) Ako operator sustava zaprimi novi zahtjev za provjeru usklađenosti podataka na 

obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca nakon što je po prethodnom zahtjevu 

završen postupak promjene opskrbljivača u skladu s člankom l0. stavkom 2. ovih 

Pravila, a u novom zahtjevu se nalazi isti očekivani dan primjene ugovora o opskrbi, 

postupak promjene opskrbljivača pokrenut po novom zahtjevu za sklapanje ugovora o 

opskrbi obustavlja se.“ 

 

Postojeći stavci 8. i 9. postaju stavci 9. i l0. 

 

Obrazloženje: ovim prijedlogom i odredbama u stavcima 7. i 8. u članku 14. 

obuhvaćeni su slučajevi kad krajnji kupac podnese novi zahtjev u tijeku postupka 

 Prihvaća se 

 

 

 

 Prihvaća se 

 

 

 

 

 

 

 Prihvaća se 

 

 Prihvaća se 
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promjene opskrbljivača (stavak 7.) i u slučaju kad podnese novi zahtjev nakon što je po 

prethodnom zahtjevu završen postupak promjene opskrbljivača (stavak 8.). 

 

Mi se sa promjenom stavka 7 slažemo samo pod uvjetom, da se njena upotreba definira 

početkom s 01.04.2017, jer sve takve promjene bitno utječu na naša IT rješenja, koja 

zahtijevaju određenu vremensku prilagodbu. A zadnje vrijeme se slučaj iz stavka 7 u 

praksi prečesto događa. 

 

Predlažemo brisanje teksta u članku 2. ,,U članku 14. stavku 6. broj ,,24.“ Zamjenjuje 

se brojem I5." 

Obzirom da je namjera izmjene roka proizašla iz potrebe za usklađivanjem sa 

člankom72. Zakona o zaštiti potrošača, konkretnije za ostvarivanjem prava krajnjeg 

kupca na jednostrani raskid ugovora bez negativnih posljedica za sve sudionike u 

postupku promjene opskrbljivača. obzirom da se Zakon o zaštiti potrošača ne 

primjenjuje na krajnje kupce kategorije poduzetništvo, a skraćivanjem roka prijave 

zahtjevan usklađivanje podataka se nanosi direktna financijska šteta krajnjem kupcu, 

predlažemo gore navedeno. 

 

 

 

 Prihvaća se 

 

 

 

 Prihvaća se 

 

 

 Prihvaća se 

 

 

 

 

Članak 3. 

Predlažemo izmjene i dopune članka 17: 

„Postojeći opskrbljivač dužan je u roku od šest tjedana od dana početka primjene 

novog ugovora o opskrbi izdati krajnjem kupcu konačni obračun električne energije te 

u istom roku izvršiti povrat pretplate, ako se nakon izdavanja konačnog obračuna utvrdi 

da je kupac u preplati.“ 

 

To da postojeći opskrbljivač mora u roku od šest tjedana od dana stupanja na snagu 

novog ugovora dostaviti krajnjem kupcu konačni obračun električne energije je 

valjano, ali da bi isti to mogao odraditi, onda konačne podatke za konačni obračun 

mora dobiti od HEP ODS-a točne i to najkasnije u roku od 4 tjedna. 

 

Ne smije se događati, da HEP ODS šalje dva puta konačne podatke i to s mjesečnom 

razlikom. Nama se to redovno događa, da nam kod podataka za zadnji obračunski 

mjesec manjka par dana, a podaci za te dane nam HEP ODS dostavi u sljedećem 

obračunskom mjesecu. Javljaju se slučajevi, kad se takvi popravci rade s više 

mjesečnim kašnjenjem. 

Zato predlažemo, da se članak dopuni obvezom HEP ODS-a, da mora postojećem 

opskrbljivaču dostaviti konačne podatke, za konačni obračun u roku od 4 tjedna od 

dana stupanja na snagu novog ugovora o opskrbi. 

 Prihvaća se 

 

 

 

 

 

 Prihvaća se, uz rok od 5 tjedana 

 

 

 

 

 Prihvaća se 

 

 

 

 

 Prihvaća se 
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Članak 4. 

Predlažemo da se „VII PONIŠTAVANJE I RASKID UGOVORA“  promijeni u „IX 

PONIŠTAVANJE I RASKID UGOVORA“. 

Postojeća poglavlja s oznakama „IX“ i „X¨ postaju poglavlja s oznakama X i XI. 

 

U članku l8. dodatí stavak 1.a koji glasi: 

,,(l.a) U slučaju raskida ugovora o opskrbi električnom energijom iz stavka l. ovog 

članka, postojeći opskrbljivač kupca dužan je bez odgađanja, a najkasnije naredni radni 

dan od dana raskida, obavijestiti operatora sustava o raskidu ugovora." 

U članku l 8. na kraju stavka 2 dodati tekst: 

,,s prvim danom u mjesecu koji slijedi nakon raskida ugovora iz stavka l. ovog članka." 

 

Predlažemo da se tekst članka 4. nomotehnički uredi na način da se tekst: ,,VIII 

PONIŠTAVANJE I RASKID UGOVORA" mijenja i glasi: ,,IX PONIŠTAVANJE I 

RASKID UGOVORA ", dosadašnje točke IX, X i XI Pravila o promjeni opskrbljivača 

postaju X, XI i XII. 

 

 

 

 

 

 Prihvaća se 

 

 

 

 Ne prihvaća se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ne prihvaća se 

Članak 5. 
Predlažemo da se naslov iznad članka 5,, XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE" 

nomotehnički uredi obzirom da nije razvidno na što se odnosi redni broj XII. 
  Ne prihvaća se 

Članak 6. 

Dopuni se tekst članka 6, te se dopunjen glasi: 

,,ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, 

osim obveza iz članka 2, ovih Pravila, koja se upotrebljavaju od 1.4.2017 nadalje.“ 

 Prihvaća se  

Članak 7.    

Članak 8.    

Članak 9.    

Članak 10.    

Članak 11.    

Članak 12.    

Članak 13.    

Članak 14.    

Članak 15.     

Članak 16.    

Članak 17.    

Članak 18.    
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Članak 18. a. 
U članku l8.a. stavak 2 tekst ,,istog dana" zamijeniti s tekstom ,,najkasnije slijedećeg 

radnog dana". 

 Prihvaća se 

 

 

Članak 19.    

Članak 20.    

Članak 21.    

Članak 22.    

Članak 23.    

Članak 24.    

Članak 25.    

 


