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Primjedba vezana uz čl. 76. prijedloga OU se prihvaća - namjera prijedloga OU je da 
se sve kupce s proizvodnim postrojenjem opremi s brojilom s daljinskim očitanjem 
koje omogućuje mjerenje snage i jalove energije, a one s priključnom snagom većom 
od 22 kW raspoređuje se u tarifni model s tarifnim elementom obračunske vršne 
radne snage - vidjeti prijedlog promjena članka 76. 
 
Prijedlog Općih uvjeta već je uredio (odredbe članka 101.) zadržavanje prava na 
korištenje mreže bez obzira na protek vremena od privremene obustave isporuke 
električne energije. 

Tarifni modeli i pripadajući tarifni elementi definirani su u Prilogu 4. Metodologije za 
određivanje tarifnih stavki za distribuciju električne energije i Metodologije za određivanje 
tarifnih stavki za prijenos električne energije 
 
Primjedba vezana uz crpne elektrane - Zakon o tržištu električne energije (ZOTEE), čl. 10. 
st. 12., propisuje: 
"(12) Proizvođač električne energije na obračunskom mjernom mjestu reverzibilne 
hidroelektrane za potrebe crpnog (pumpnog) rada ne smatra se krajnjim kupcem u smislu 
odredbi ovoga Zakona, osim u dijelu koji se odnosi na plaćanje naknade za korištenje 
prijenosne i/ili distribucijske mreže." 

Članak 1. Prijedlog OU ne sadrži odredbe vezane uz tarifne modele. 
 

Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije i 
Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije. 

Članak 2. Predlažu se izmjene definicija pojmova: 2. brojilo s daljinskim očitanjem, 7. građevinska 
lokacija, 9. iznimni događaj, 11. korisnik mjernih podataka, 12. korištenje mreže, 16. 
kvaliteta usluga, 18. mjesto isporuke električne energije, 20. mjesto razgraničenja 
vlasništva, 23. napredno brojilo, 26. obračunsko mjerno mjesto, 29. ograničavalo strujnog 
opterećenja, 30. ograničenje isporuke električne energije, 36. priključna snaga, 
40.samoočitanje stanja brojila, 47. upravljanje tarifama 
 
Predlaže se uvođenje izraza "finalna potrošnja i "agregator podataka". 
 
Dopuniti s odredbama koje definiraju komunikaciju s kupcima i energetskim subjektima 
međusobno npr. mailom, poštom, putem web-a i sl. 
 
Predlaže se brisanje izraza 46. tekuće polugodišnje obračunsko razdoblje. 

Podstavak 7. mijenja se i glasi: građevinska lokacija – jedna katastarska čestica ili 
više međusobno povezanih katastarskih čestica nastalih njenim dijeljenjem i/ili 
spajanjem, 
 
Podstavak 40. mijenja se i glasi: 40. samoočitanje stanja brojila – očitanje stanja 
brojila koje provodi krajnji kupac iz kategorije kućanstvo s polugodišnjim obračunom i 
putem opskrbljivača ili samostalno dostavlja operatoru distribucijskog sustava radi 
obračuna, 
 
Podstavak 47. mijenja se i glasi: upravljanje tarifama – preusmjeravanje bilježenja 
potrošnje električne energije i snage u vremenskim razdobljima primjene više dnevne 
tarife i niže dnevne tarife u odgovarajuće registre brojila, 

2. brojilo s daljinskim očitanjem ne mora biti i napredno brojilo, stoga se neće dopunjavati 
definicija.  
9. iznimni događaj nastaje zbog preopterećenja elementa mreže (voda, transformatora, ...), 
kvara u mreži (npr. kratki spoj) ili zbog poremećaja frekvencije (ispad elektrane, neravnoteža 
sustava, ...). Zbog toga nije potrebno dodavati dijelove "privremene obustave isporuke 
električne energije u uvjetima manjka električne energije u elektroenergetskom sustavu" i 
"preopterećenja mreže". 
11. definicija izraza korisnik mjernih podataka neće se mijenjati jer je agregator definiran u 
Zakonu o energetskoj učinkovitosti, a dostava podataka voditelju bilančne grupe propisana 
je u Pravilima organiziranja tržišta električne energije. Proizvođač kao korisnik mreže je 
vlasnik, a ne korisnik mjernih podataka. 
12. definicija izraza korištenje mreže neće se mijenjati jer se podrazumijeva da su usluge 
sustava usluge koje operator sustava pruža korisniku mreže. 
16. kvaliteta usluga propisana je ZOTEE-om 
18. mjesto isporuke električne energije nije nužno uvijek na mjestu OMM-a. 
20. u definiciji mjera razgraničenja vlasništva pod odgovornošću smatra se svaka 
odgovornost. 
23. u definiciji izraza naprednog brojila poziva se na Preporuke Europske komisije broj 
2012/148/EU u kojima se propisuje daljinsko očitanje i minimalni zahtjevi na napredno 
mjerenje i značajke naprednog brojila 
26. obračunsko mjerno mjesto nije nužno uvijek na mjestu isporuke električne energije 
29. ograničavalo strujnog opterećenja označava ono što se u kolokvijalnom jeziku naziva 
limitatorom. 
30. uvriježen je izraz ograničenje isporuke električne energije i snage. Snaga (prividna, 
radna i jalova) je jedan od parametara električne energije. 
36. u samom obrazloženju prijedloga navodi se da se ugovor o korištenju mreže izdaje na 
temelju EES-a, stoga nije potrebno mijenjati definiciju priključne snage. Priključna snaga, 
kao i utjecaj korisnika na mrežu nije isti s obzirom na to radi li se o proizvođaču ili krajnjem 
kupcu. 
U prijedlogu OU se koristi izraz agregator podataka pa ga ne treba uvesti u popis izraza. 
 
Obveza opskrbljivača o obavještavanju krajnjih kupaca o mjerama poboljšanja energetske 
učinkovitosti u finalnoj potrošnji energije propisana je u članku 63. stavku 6. ZOTEE-a pa je 
time i definirana u ZOTEE-u. 
 
Nije jasan prijedlog za dopunom prijedloga OU odredbama koje definiraju komunikaciju s 
kupcima i energetskim subjektima međusobno npr. mailom, poštom, putem web-a i sl. 
Izraz tekuće polugodišnje obračunsko razdoblje koristi se u prijedlogu OU pa se neće 
brisati. 

Članak 3. Na kraju stavka 3. dodati tekst: "ili na drugi propisani način“. 
 
Napisati osnovno za Ugovor kojim se uređuje otkup električne energije i Ugovor o pružanju 
pomoćnih usluga, kao što su obrađeni Ugovor o korištenju mreže i Ugovor o opskrbi 
krajnjeg kupca. 

 
U Zakonu o tržištu električne energije je propisano da se ugovori o opskrbi sklapaju u 
pisanom obliku tako da nije izvjesno da bi predložena izmjena ("ili na drugi propisani način") 
bila u skladu sa zakonom.  
 
Dopušteno je svako sredstvo komunikacije/slanja koje omogućava slanje pisanog ugovora 

Članak 4. U stavku 2. nakon riječi "sklapa se" dodati: "u pravilu" i na taj način omogućiti sklapanje 
ugovora o korištenju mreže na određeno vrijeme za slučajeve iz članaka 35. i 102. 
prijedloga Općih uvjeta. 
 
Predlaže se novi tekst stavka 3. koji glasi: 
"Ugovor o korištenju mreže sklapa se za jedno obračunsko mjerno mjesto." 
Obrazloženje: 

Djelomično usvojena primjedba (nije usvojen dio koji bi nepotrebno suzio primjenu 
ovog stavka). 
 
Novi stavak 6. glasi: 
"Ugovor o korištenju mreže u slučaju zajedničke potrošnje električne energije u 
zgradama s više stanova i/ili poslovnih prostora sklapa operator sustava i suvlasnici, 
odnosno ovlašteni upravitelj ili predstavnik suvlasnika ili druga osoba koju su 
suvlasnici ovlastili za sklapanje ugovora o korištenju mreže." 

Nastavno na prijedlog Općih uvjeta, nije izvjesno da bi se ovdje suštinski radilo o sklapanju 
ugovora na određeno vrijeme (već o sklapanju ugovora pod raskidnim uvjetom). 
 
Zakonom o vlasništvu nekretnina je definirana kao čestice zemljine površine, zajedno sa 
svime što je sa zemljištem trajno spojeno na površini ili ispod nje. Energetski propisi ne 
predviđaju mogućnost priključenja zemljišta kao takvog, već građevine ili dijela građevine u 
smislu propisa s područja gradnje. 
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Praksa je da se priključenja na mrežu i početak korištenja mreže rješava kroz pojedinačnu 
proceduru za svako pojedino OMM. Također, sklapanje ugovora o korištenju mreže za više 
mjernih mjesta nije predviđeno postojećim i budućim aplikacijama (SAP). Implementacija 
ovog rješenja zahtjeva značajne dorade i razvoj postojećih i budućih aplikacija (SAP). 
 
U stavku 5. predlaže se zamijeniti tekst "suvlasništvo na građevini ili dijelu građevine" sa 
"suvlasništvo na nekretnini, odnosno posebnom dijelu nekretnine" te se predlaže brisati 
tekst "ovjerene kod javnog bilježnika" iza teksta "pisane suglasnosti svih ostalih suvlasnika" 
 
Predlaže se novi tekst stavka 6.: 
"Ugovor o korištenju mreže u slučaju zajedničke potrošnje električne energije u zgradama s 
više stanova i/ili poslovnih prostora, koji čine posebni dio nekretnine, sklapa operator 
sustava i vlasnik, odnosno ovlašteni upravitelj te nekretnine ili predstavnik suvlasnika ili 
druga osoba koju su suvlasnici ovlastili za sklapanje ugovora o korištenju mreže." 
 
U stavku 7. potrebno je iza teksta "članka 35." dodati novi tekst koji glasi: "stavka 2. i članka 
102." 
 
U stavku 8. iza teksta "ako ima valjanu pravnu osnovu za posjed izdanu od ovlaštenog 
tijela" riječ "te" zamijeniti riječi "ili" 
 
Predlaže se dodati novi stavak 8.a koji bi glasio: 
"Iznimno od stavaka 4., 5. i 8. ovoga članka, ugovor o korištenju mreže sklapa operator 
sustava s posjednikom građevine ili dijela građevine koja je predmet ugovora o korištenju 
mreže u slučaju iz članka 102. ovih Općih uvjeta." 
 
Predlaže se dodati u obvezan sadržaj ugovora instrument osiguranja te obvezu 
pravovremenog obavještavanja o svim promjenama koje mogu imati utjecaja na ispunjenje 
ugovornih obveza, kao i odredbe o posljedicama nepoštivanja ugovornih odredbi. 
 
Predlaže se iza stavka 11. dodati stavak 12. koji glasi:  
"Ugovor o korištenju mreže može na zahtjev operatora sustava sadržavati i upute za 
vođenje pogona mreže, kojima se uređuju odnosi na sučelju s mrežom, uključujući i pokusni 
rad, ukoliko je uvjetovan u elektroenergetskoj suglasnosti."  
 
Obrazloženje: 
Potrebno je „povezati“ Upute za vođenje pogona mreže s Ugovorom o korištenju mreže (u 
pravilu za OMM na SN i za dio OMM na NN). 

 
Djelomično usvojena primjedba (nije usvojen dio vezan za članak 102. s obzirom na 
to da nije predviđeno da se u tom slučaju s posjednikom sklapa ugovor o korištenju 
mreže) 
 
U stavku 7. iza teksta "članka 35." dodaje se novi tekst koji glasi: "stavka 2."  
 
"(7) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, ugovor o korištenju mreže sklapa 
operator sustava s posjednikom građevine ili dijela građevine koja je predmet 
ugovora o korištenju mreže u slučaju iz članka 35. stavka 2. ovih Općih uvjeta." 

Zahtjevom za ovjeru potpisa suvlasnika (na suglasnosti za sklapanje ugovora o korištenju 
mreže) osigurava se istinitost / autentičnost potpisa. 
 
Potrebno je kumulativno ispunjenje obje pretpostavke. 
 
Člankom 102. prijedloga Općih uvjeta nije predviđeno da se u tom slučaju s posjednikom 
sklapa ugovor o korištenju mreže. 
 
Propisan je minimalni sadržaj ugovora o korištenju mreže, dakle, ugovor o korištenju mreže 
može sadržavati po potrebi i druge dijelove (ovisno o volji ugovornih strana). 

Članak 5. Predlaže se da zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže sadrži samo osnovne 
elemente (poput podataka o ugovornim stranama, podataka o obračunskim mjernim 
mjestima, itd.), umjesto da sadrži sve sastojke ugovora o korištenju mreže. 
 
Predlaže se da se podnošenje Zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže koji ujedno 
sadrži i zahtjev za početak korištenja mreže. 
 
Nepotrebno je uz zahtjev dostavljati i "dokaz o ispravnosti postrojenja i instalacije" jer se na 
prijenosnoj mreži tek nakon izdavanja UOKM-a, u pokusnom radu isto ispituje. Korisnici 
mreže na prijenosnoj mreži taj uvjet neće moći ispuniti. 

Izmjena naslova iznad članka 5. na način da se istom doda: 
"...u slučaju priključenja građevine ili dijela građevine" pa da glasi: 
 
"Sklapanje ugovora o korištenju mreže u slučaju priključenja građevine ili dijela 
građevine" 

Početak korištenja mreže reguliran je Pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu 
(članak 8. stavak 13. - podnošenje zahtjeva za početak korištenja mreže). 
 
Zahtjev treba sadržavati bitne sastojke ugovora o korištenju mreže kako bi ispunio svoju 
svrhu u promijenjenom pristupu koji ide za što većom zaštitom krajnjih kupaca. 

Članak 6. Energetski subjekti predlažu: 
1. Uvođenje potvrde o usklađenosti ugovora o opskrbi s ugovorom o korištenju mreže 
2. Definiranje roka u kojem operator treba omogućiti početak korištenja mreža, 
3. Brisanje članka 

 
1. Nejasno je tko bi izdavao potvrdu o usklađenosti ugovora o opskrbi s ugovorom o 
korištenju mreže 
 
2. Korisnik mreže u zahtjevu navodi očekivani dan i vrijeme početka korištenja mreže, 
 
3. Članak se ne može brisati jer njegove odredbe nisu sadržane u članku 5. OU 

Članak 7. Predlaže se izravno navođenje proizvođača kao ugovorne strane u ugovoru o opskrbi 
krajnjeg kupca u slučaju vlastite potrošnje proizvođača. 
 
Predlaže se definiranje sklapanja ugovora o opskrbi u slučaju suvlasništva i u slučaju 
zajedničke potrošnje (kao što je definirano u slučaju sklapanja ugovora o korištenju mreže). 
 
Predlaže se pojasniti i uskladiti određene izraze. 

 
Proizvođači su korisnici mreže koji sklapaju ugovor o korištenju mreže u ulozi proizvođača i 
ne plaćaju naknadu za korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže. Imajući to u vidu 
trebalo bi urediti opskrbu električnom energijom proizvodnih postrojenja proizvođača u 
razdobljima kada im je opskrba potrebna (pokretanje proizvodnog postrojenja ako nema 
mogućnosti pokretanja bez vanjskog napajanja (tzv. crni start), razdoblje održavanja i 
remonta postrojenja i sl. kada proizvodno postrojenje ne proizvodi električnu energiju). 
Vlastita potrošnja proizvodnog postrojenja je u funkciji obavljanja osnovne djelatnosti 
proizvođača a to je proizvodnja električne energije. Proizvodna postrojenja koja nemaju 
mogućnost crnog starta trebaju opskrbu električnom energijom iz mreže za pokretanje svog 
rada a nakon čega se napajanje vlastite potrošnje obavlja iz vlastite proizvodnje električne 
energije. 
Predloženo dodavanje "ili proizvođača" u stavku 1. nije sveobuhvatno i dostatno za uređenje 
ove problematike. 
 
Nema potrebe za ponavljanjem odredbi u slučaju suvlasništva i u slučaju zajedničke 
potrošnje jer se sklapanjem ugovora o korištenju mreže u skladu sa stavkom 4. i stavkom 5. 
članka 4. prijedloga Općih uvjeta uređuje pitanje "određivanja" krajnjeg kupca na 
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obračunskom mjernom mjestu. Osoba koja je sklopila ugovor o korištenju mreže na OMM-u 
u slučaju suvlasništva odnosno u slučaju zajedničke potrošnje je osoba koja će sklopiti 
ugovor o opskrbi. 
 
"pravični i unaprijed poznati uvjet" je izričaj koji se koristi u ZOTEE 
 
ZOTEE čl. 49. st. 7. uređuje da se ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca smatra 
sklopljenim danom stjecanja uvjeta (iz stavka 1. istoga članka) za korištenje prava na 
zajamčenu opskrbu. Uvjeti iz čl. 49. st. 1. nisu uvjeti ugovora o zajamčenoj opskrbi. 
Stavak 4. odnosi se na uvjete ugovora, a ne na uvjete pod kojima se stječe pravo na 
korištenje opskrbe u okviru javne usluge opskrbe te je primjenjiv bez obzira radi li se o 
tržišnim opskrbljivačima ili opskrbljivaču kupaca u okviru javne usluge. 
 
Nije potrebno dodatno pojašnjavati "način obračuna i naplate troška opskrbe električnom 
energijom i naknade za korištenje mreže." 
 
Jedinstvena oznaka modela isporuke, kako je objašnjeno u popratnom dokumentu uz 
Prijedlog Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom objavljenom u 
savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, uvodi se kao novi izraz radi razlikovanja modela 
opskrbe električnom energijom koje krajnjim kupcima na tržištu električne energije nude 
opskrbljivači od modela za utvrđivanje reguliranih tarifnih stavki za prijenos električne 
energije odnosno za distribuciju električne energije te za zajamčenu opskrbu električnom 
energijom. U tom smislu HERA vodi računa o potrebi promjene izraza "jedinstvena oznaka 
tarifnog modela" kao i ostalih povezanih izraza u Metodologiji utvrđivanja podrijetla 
električne energije, odnosno o usklađivanju definicija pojmova u propisima, te će isto učiniti 
u najkraćem mogućem roku kada se za to ispune potrebni uvjeti. 

Članak 8. Predlaže se: 
1. smanjenje roka na 15, odnosno 30 dana, 
2. navođenje sadržaja zahtjeva,  
3. za poduzetništvo priznavanje pisane komunikacije 

 
Ako se skrati rok, kupac ne stigne promijeniti opskrbljivača prije stupanja novih cijena / 
uvjeta na snagu pokrivena su naknadom za korištenje mreže. 
Kada bi se taksativno naveli svi zahtjevi, tada bi svaka promjena u drugim propisima ZOTEE 
ili PoPO tražila promjene Općih uvjeta, 
Ugovor mora biti potpisan, ostala komunikacija je stvar opskrbljivača i krajnjeg kupca. 

Članak 9. Predlaže se promjena elemenata koji trebaju biti sadržani u uvjetima opskrbljivača 
 

ZOTEE propisuje (čl. 46. st. 15.): 
"(15) Uvjetima opskrbljivača za opskrbu električnom energijom osobito se utvrđuju: 
1. modeli isporuke i jedinične cijene električne energije, 
2. izbor načina i uvjeti plaćanja, 
3. način informiranja o potrošnji i troškovima te davanju obavijesti o svim pravima koja se 
odnose na javne usluge, 
4. trajanje ugovora, uvjeti obnove te prekida usluga i ugovora, postojanje bilo kojeg prava na 
raskid ugovora." 
 
Uvidom u uvjete opskrbe električnom energijom nekoliko opskrbljivača vidljivo je da se 
predmetni uvjeti referenciraju na modele isporuke i jedinične cijene koji su definirani nekim 
drugim "dokumentom" opskrbljivača (npr. standardnim cjenikom ili slično) i samim 
ugovorom. 

Članak 10. Predlaže se objediniti članak 10. i 11. te područje najma urediti samo jednim člankom i to 
prema predloženom u članku 11. 
Predlaže se definiranje obveze pravovremenog obavještavanja o promjenama na strani 
ugovornih stranaka koje mogu imati utjecaja na ispunjenje ugovornih obveza.  
Nepotrebno je uvoditi dodatne obrasce koji prethode potpisivanju ugovora o prijenosu prava 
i obveza iz ugovora o korištenju mreže, odnosno obrazac Zahtjeva za privremeni prijenos 
prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže i Zahtjeva za privremeni prijenos prava i 
obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca. 
U stavku 2. zadnju riječ "objavljuju" ispraviti u "objavljuje". 
U stavku 3. formulacija "osobito" je nedovoljno precizna te je podložna interpretaciji 
operatora sustava. 
 
U stavku 3. podstavku 2. predlaže se brisanje dijela rečenice iza zareza koji glasi: "koji 
sadržava pisanu suglasnost operatora sustava,". S druge pak strane zaprimljena je 
primjedba da je upravo taj dio rečenice nedovoljno precizan i da ostavlja prostor za 
samovoljnu interpretaciju. 
 
U stavku 3. podstavku 3. formulacija "odgovarajuća dokumentacija" nije dovoljno precizna te 
je podložna interpretaciji operatora sustava. Isto tako zatraženo je pojašnjenje što se treba 
smatrati "odgovarajućom dokumentacijom". 
Predlaže se izmjena stavka 6. tako da glasi: 
"Po zaprimanju valjanih zahtjeva i ugovora te popratne dokumentacije za privremeni 
prijenos prava i obveza iz stavka 2. i 3. te utvrđivanju da na strani opskrbljivača ne postoje 
zapreke za njihovu realizaciju, opskrbljivač će putem sučelja za razmjenu podataka, bez 
odgađanja obavijestiti operatora sustava o zatraženoj suglasnosti za privremeni prijenos 
prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže." 
U stavku 7. predlaže se rok od tri radna dana zamijeniti s pet radnih dana. 

Riječ "objavljuju" zamjenjuje se riječju "objavljuje". 
 
"(2) Obrazac zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju 
mreže iz stavka 1. ovoga članka izrađuje operator sustava, a na svojim internetskim 
stranicama objavljuju opskrbljivač i operator sustava, dok obrazac zahtjeva za 
privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca izrađuje i na 
svojim internetskim stranicama objavljuje opskrbljivač." 
 
Na kraju stavka 6. dodaje se "uz dostavu dokumentacije iz stavka 3. podstavka 2. 
ovoga članka". 
 
"(6) Ako utvrdi da se zahtjevu za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o 
opskrbi krajnjeg kupca može udovoljiti, opskrbljivač će, putem sučelja za razmjenu 
podataka, bez odgađanja obavijestiti operatora sustava o davanju suglasnosti na 
privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca te o 
podnošenju zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju 
mreže uz dostavu dokumentacije iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka." 
 
Stavak 8. 
Iza riječi "stavka 7." dodaju se riječi "podstavka 1."  
 
"(8) S datumom razgraničenja potrošnje iz stavka 7. podstavka 1. ovoga članka 
stupa na snagu ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o opskrbi 
krajnjeg kupca te ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o 
korištenju mreže, o čemu će opskrbljivač bez odgađanja obavijestiti krajnjeg kupca ili 
kupca s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovoga članka te treću osobu koja 
stupanjem na snagu spomenutih ugovorâ postaje privremeni krajnji kupac." 

Detaljnijim raspisivanjem se nastojala omogućiti veća zaštita kupaca i transparentnost 
postupanja. 
Obveza obavještavanja o promjenama na strani ugovornih stranaka regulirana je drugim 
člancima, primjerice člancima 12. i 13. prijedloga Općih uvjeta. 
Postupak iz članka 10. predviđa podnošenje zahtjeva jer, osim samog ugovora između 
krajnjeg kupca i treće osobe, potrebna je i suglasnost opskrbljivača, odnosno operatora 
sustava ako ne postoji odluka iz stavka 13. 
Stavak 3.  
S obzirom na to da se zahtjev zajedno s dokumentacijom predaje opskrbljivaču (a ne 
operatoru sustava), nije izvjesno da bi moglo doći do spomenute interpretacije riječi 
"osobito". 
 
Stavak 3. podstavak 2. 
Stavkom 13. je predviđeno ovlaštenje operatoru sustava da donese odluku kojom će 
otkloniti potrebu davanja pisane suglasnosti. Ako operator sustava ne donese odluku iz 
stavka 13., potrebno je prije podnošenja zahtjeva pribaviti suglasnost operatora sustava na 
ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže. Obzirom su 
ovdje jasno raspisane obveze operatora sustava (suglasnost iz stavka 3. podstavka 3., 
odnosno alternativno odluka iz stavka 13.) u ovom trenutku nije izvjesno da bi postojala 
mogućnost samovoljne interpretacije od strane operatora sustava.  
 
Stavak 3. podstavak 3. 
Korištenje terminologije "odgovarajuća" isprava nije neuobičajeno u pravnim propisima 
obzirom se taksativnim nabrajanjem ne mogu obuhvatiti sve situacije koje su moguće u 
pravnom prometu. 
 



 SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 
(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani) 

PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje 
mreže i opskrbu električnom energijom / 

PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje 
obrazloženje postupanja 

NIJE PRIHVAĆENO 

 
Predlaže se ispred dosadašnjih podstavaka dodati dva nova podstavka koji glase:  
"- utvrditi da li se zahtjevu za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora korištenju mreže 
može udovoljiti,  
- putem sučelja za razmjenu podataka bez odgađanja obavijestiti opskrbljivača o davanju 
suglasnosti na privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže" 
Datum razgraničenja nije dovoljno precizno definiran. 
Nejasno je hoće li datum razgraničenja biti datum kada operator sustava očita stanje brojila 
ili datum koji je naveden u "odgovarajućoj dokumentaciji" kao datum razgraničenja. 
 
U stavku 10. i 11. umjesto "četiri tjedna" napisati "30 dana"  
 
Predlaže se brisanje stavka 12. 
 
Obrazloženje: 
Izvođenje promjena na priključku uređeno je Uredbom o izdavanju EES i utvrđivanju uvjeta i 
rokova priključenja na EEM, te Pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu. Uredbom je 
definirano da sve zahtjeve vezane uz pristup mreži podnosi investitor (dok građevina još ne 
postoji) ili vlasnik građevine, te da se svi ugovori izdaju investitoru ili vlasniku građevine. 
Uvođenje ove odredbe u Opće uvjete poremetilo bi postojeće procese, a novi nisu u 
potpunosti definirani. Predlaže se brisati, jer nije u skladu s navedenom regulativom. 
Predložene promjene moguće su samo s paralelnim donošenjem svih propisa koji definiraju 
predmetno područje. 
 
Predlaže se brisati stavak 13. uslijed nedostatka osnove za prethodno donošenje odluke. 

 
U stavcima 10 i 11. riječi "četiri tjedna" zamjenjuju se riječima "30 dana". 
 
"(10) Krajnjem kupcu ili kupcu s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovoga članka 
opskrbljivač dostavlja završni obračun u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu 
ugovora iz stavka 8. ovoga članka. 
(11) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja krajnjem kupcu, 
odnosno kupcu s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovoga članka završni 
obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu 
ugovora iz stavka 8. ovoga članka." 

Određivanje roka od pet radnih dana moglo bi dovesti do produljenja postupka što ne bi bilo 
u interesu krajnjih kupaca.  
 
Propisivanje dodatnih podstavaka se ukazuje kao nepotrebno obzirom je davanje 
suglasnosti na privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže već 
propisan u stavku 3. podstavku 2. ovoga članka. 
 
Stavkom 7. podstavkom 1. ovoga članka propisano je da se kao datum razgraničenja uzima 
datum kada operator sustava očita ili procijeni stanje brojila dok nije predviđena mogućnost 
da se kao datum razgraničenja uzima datum koji je naveden u nekoj drugoj "odgovarajućoj" 
dokumentaciji. 
 
Stavak 13. 
Upravo je prijedlog Općih uvjeta podloga za donošenje odluke operatora sustava. 

Članak 11. Stavak 1. Predlaže se da treće osoba može samo postojećem opskrbljivaču podnijeti 
zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi 
Predlaže se dodavanje stavka 2.a koji bi glasio:  
"Obrazac zahtjeva iz stavka 2. mora biti potpisan od strane krajnjeg kupca ili kupca s 
proizvodnim postrojenjem i treće osobe iz stavka 1 ovog članka." 
U stavku 3. formulacija "osobito" je nedovoljno precizna te je podložna interpretaciji 
operatora sustava. 
 
U stavku 3. podstavku 2. predlaže se brisanje dijela rečenice iza zareza koji glasi: "koji 
sadržava pisanu suglasnost operatora sustava,". S druge pak strane zaprimljena je 
primjedba da je upravo taj dio rečenice nedovoljno precizan i da ostavlja prostor za 
samovoljnu interpretaciju. 
 
U stavku 3. podstavku 3. formulacija "odgovarajuća dokumentacija" nije dovoljno precizna te 
je podložna interpretaciji operatora sustava. Isto tako zatraženo je pojašnjenje što se treba 
smatrati "odgovarajućom dokumentacijom". 
U stavku 4. formulacija "jasno vidljivo" nije dovoljno jasno definirano.  
 
Iza broja 1 u zadnjoj rečenici nedostaje točka. 
 
Predložen novi tekst stavka 4.: 
"Ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže čini 
potpisani zahtjev na obrascu operatora sustava objavljenom na internetskim stranicama 
operatora sustava i opskrbljivača, iz kojeg treba biti jasno vidljivo da krajnji kupac odnosno 
kupac s proizvodnim postrojenjem pristaje da treća osoba iz stavka 1 ovoga članka sklopi 
novi ugovor o opskrbi krajnjeg kupca." 
Predlaže se dodati novi stavak 6.a koji glasi: 
"Opskrbljivač je dužan operatoru sustava dostaviti uz zahtjev i ugovor o privremenom 
prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže potpisan od strane krajnjeg kupca ili 
kupca s proizvodnim postrojenjem i treće osobe i dokumentaciju o postojanju pravne osnove 
za korištenje odnosno uporabu građevine ili dijela građevine, u digitalnom obliku." 
U stavku 6. predlaže se rok od tri radna dana zamijeniti s pet radnih dana. 
 
U stavku 6. ispred dosadašnjih podstavaka potrebno dodati dva nova podstavka koji glase:  
- „utvrditi da li se zahtjevu za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora korištenju mreže 
može udovoljiti,  
- putem sučelja za razmjenu podataka obavijestiti opskrbljivača o davanju suglasnosti na 
privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže.“ 
 
Stavak 6. – U podstavku 1 brisati riječi „utvrđivanja datuma“. U podstavak 2 dodati tekst: 
Operator sustava mora dostaviti opskrbljivaču stanje brojila i ostale podatke potrebne za 
završni obračun.  
Predlaže se novi tekst stavka 7.: 
"U slučaju da opskrbljivač utvrdi da se zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg 
kupca iz stavka 1 ovog članka ne može udovoljiti, dužan je, bez odgađanja, o razlozima, 
sukladno Uvjetima opskrbljivača, obavijestiti treću stranu iz stavka 1 ovog članka." 

Iza broja 1 u zadnjoj rečenici dodaje se točka. 
 
Na kraju stavka 5. dodaje se "uz dostavu dokumentacije iz stavka 3. podstavka 2. 
ovoga članka". 
 
"(5) Ako opskrbljivač utvrdi da se zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg 
kupca iz stavka 1. ovoga članka može udovoljiti, opskrbljivač će, putem sučelja za 
razmjenu podataka o tome obavijestiti operatora sustava, kao i o podnošenju 
zahtjeva za privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže uz 
dostavu dokumentacije iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka." 
 
Stavak 6. podstavak 2. 
"- putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti opskrbljivaču iz stavka 1. ovoga 
članka datum razgraničenja i stanje brojila iz prethodnog podstavka, obavijest o 
promjeni podataka u skladu s ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca i privremenim 
prijenosom prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže te ostale podatke potrebne 
za završni obračun." 
 
Na kraju stavaka dodaje se "u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje" 
 
"(10) Krajnjem kupcu ili kupcu s proizvodnim postrojenjem postojeći opskrbljivač 
dostavlja završni obračun u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje. 
(11) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja krajnjem kupcu, 
odnosno kupcu s proizvodnim postrojenjem završni obračun naknade za korištenje 
mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje." 

Sklapanje ugovora samo s postojećim opskrbljivačem predstavljalo bi neosnovano 
ograničavanje prava na izbor opskrbljivača. 
Nepotrebno opterećivanje postupka s obzirom na to da krajnji kupac ili kupac s proizvodnim 
postrojenjem potpisuje ugovor iz stavka 3. podstavka 1. 
Stavak 3.  
S obzirom na to da se zahtjev zajedno s dokumentacijom predaje opskrbljivaču (a ne 
operatoru sustava), nije izvjesno da bi moglo doći do spomenute interpretacije riječi 
"osobito". 
 
Stavak 3. podstavak 2. 
Stavkom 13. je predviđeno ovlaštenje operatoru sustava da donese odluku kojom će 
otkloniti potrebu davanja pisane suglasnosti. Ako operator sustava ne donese odluku iz 
stavka 13., potrebno je prije podnošenja zahtjeva pribaviti suglasnost operatora sustava na 
ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže. Obzirom su 
ovdje jasno raspisane obveze operatora sustava (suglasnost iz stavka 3. podstavka 3., 
odnosno alternativno odluka iz stavka 13.) u ovom trenutku nije izvjesno da bi postojala 
mogućnost samovoljne interpretacije od strane operatora sustava.  
 
Stavak 3. podstavak 3. 
Korištenje terminologije "odgovarajuća" isprava nije neuobičajeno u pravnim propisima 
obzirom se taksativnim nabrajanjem ne mogu obuhvatiti sve situacije koje su moguće u 
pravnom prometu. 
 
Uz potpis krajnjeg kupca, u ugovoru treba stajati odredba iz koje će jasno proizlaziti da 
krajnji kupac odnosno kupac s proizvodnim postrojenjem pristaje da treća osoba sklopi novi 
ugovor o opskrbi krajnjeg kupca. 
 
Stavak 2. predviđa objavljivanje obrasca zahtjeva dok stavak 4. predviđa objavljivanje 
obrazaca ugovora. Dakle, riječ je o zasebnim dokumentima. 
 
Određivanje roka od pet radnih dana moglo bi dovesti do produljenja postupka što ne vidimo 
da bi bilo u interesu krajnjih kupaca.  
 
Propisivanje dodatnih podstavaka se ukazuje kao nepotrebno obzirom je davanje 
suglasnosti na privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže već 
propisano u stavku 3. podstavku 1.  
Predložena izmjena presumira da postoji samo jedan opskrbljivač te nije prihvaćena s 
obzirom da se ostavlja mogućnost izbora opskrbljivača iz razloga kako je navedeno u 
odgovoru na primjedbu za stavak 1. 
 
Predložena izmjena presumira da postoji samo jedan opskrbljivač te nije prihvaćena s 
obzirom da se ostavlja mogućnost izbora opskrbljivača iz razloga kako je navedeno u 
odgovoru na primjedbu za stavak 1. 
 
Pod "ugovorâ" se mislilo na ugovor o opskrbi krajnjeg kupca te na ugovor o privremenom 
prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže. 



 SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 
(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani) 

PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje 
mreže i opskrbu električnom energijom / 

PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje 
obrazloženje postupanja 

NIJE PRIHVAĆENO 

U stavku 8. predlaže se brisati podstavak 2. 
 
U stavku 8. podstavku 2. riječ "ugovorâ" je pogrešno napisana. 
 
Predlaže se novi tekst stavka 9:  
"Datum razgraničenja potrošnje iz stavka 6 ovog članka je datum zaprimanja zahtjeva iz 
Stavka 1 te je ujedno datum početka terećenja privremenog krajnjeg kupca troškovima 
opskrbe električnom energijom i troškovima korištenja mreže, odnosno ostalim naknadama 
vezanim za isporuku električne energije." 
 
Na kraju stavaka 10. i 11. predlaže se dodati riječi "u roku od 30 dana od dana 
razgraničenja potrošnje." 
 
Predlaže se brisanje stavka 12. 
Veza članak 10. stavak 12. 
Predlaže se brisati stavak 13. 
U stavku 15. predlaže se izmjena na način da je operator distribucijskog sustava dužan 
obavijestiti krajnjeg kupca i opskrbljivača i odrediti rok za slanje obavijesti. 

 
Datum zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ne bi se mogao uzeti kao datum početka terećenja 
privremenog krajnjeg kupca s obzirom na to da zahtjev iz stavka 1. ne mora biti usvojen, a 
nije niti izvjesno da bi operator sustava u svakom slučaju raspolagao mjernim podacima na 
taj dan koji su potrebni za razgraničenje potrošnje. 
 
Predviđena je suglasnost jer je operator sustava potpisnik ugovora o korištenju mreže. 
Podloga za donošenje odluke operatora sustava su upravo Opći uvjeti. 
 
Opskrbljivač dobiva obavijest u postupku promjene opskrbljivača 

Članak 12. Predlaže se brisati stavak 2. i 3.  
U stavku 5. predlaže se rok od tri radna dana zamijeniti s pet radnih dana. 
U stavcima 8. i 9. odrediti rok tako da se na kraju stavaka dodaju riječi: "u roku od 30 dana 
od dana razgraničenja potrošnje" 
Potrebno je dodati novi stavak 10. koji glasi: 
„U slučaju da je privremeni krajnji kupac obavijestio postojećeg opskrbljivača o prestanku 
važenja ugovora o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže i 
ugovora o opskrbi krajnjeg kupca, opskrbljivač je dužan bez odgađanja obavijestiti krajnjeg 
kupca o raskidu ugovora o prijenosu ugovora o korištenju mreže i ugovora o opskrbi od 
strane privremenog kupca.“ 

Na kraju stavaka dodaje se "u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje" 
 
"(8) Postojeći opskrbljivač dostavlja privremenom krajnjem kupcu završni obračun u 
roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje. 
(9) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja privremenom krajnjem 
kupcu završni obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana 
razgraničenja potrošnje." 

Odredba stavka 2. sadržajno pripada članku 12. dok se u vezi s postupkom po obavijesti 
primjenjuju odredbe članka 13. 
Određivanje roka od pet radnih dana moglo bi dovesti do produljenja postupka što ne vidimo 
da bi bilo u interesu krajnjih kupaca. 
 
Stavkom 1. propisana je obveza krajnjem kupcu, odnosno kupcu s proizvodnim 
postrojenjem ili privremenom krajnjem kupcu iz članka 10. da obavijesti opskrbljivača o 
prestanku važenja ugovora. 
Stavkom 2. propisana je mogućnost da privremeni krajnji kupac iz članka 11. obavijesti 
opskrbljivača o prestanku važenja ugovora. 
 
Slijedom navedenoga, obveza opskrbljivača bi se ukazivala kao redundantna. 

Članak 13. U stavku 3. predlaže se rok od tri radna dana zamijeniti s pet radnih dana. 
 
Stavak 3 - nedostaje utvrditi potrošenu energiju, a u slučaju jedinstvenog računa i ostale 
elemente za obračun mrežarine (snaga, jalova energija, broj mjeseci izražen na dvije 
decimale) 
 
Iza stavka 6. dodati nove stavke koji glase: 
(6.a) Neovisno o obvezama krajnjeg kupca, odnosno kupca s proizvodnim postrojenjem iz 
stavka 1. ovog članka, privremeni krajnji kupac, odnosno privremeni kupac s proizvodnim 
postrojenjem ovlašten je postojećem opskrbljivaču dostaviti obavijest o jednostranom 
raskidu, odnosno otkazu ugovora o prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže i 
raskidu ugovora o opskrbi. 
(6.b) Postojeći opskrbljivač dužan je bez odgađanja putem sučelja za razmjenu podataka 
obavijestiti operatora sustava o nastupu okolnosti iz stavka 1. ovoga članka. 
(6.c) Ako operator sustava utvrdi da krajnji kupac, odnosno kupac s proizvodnim 
postrojenjem iz stavka 1. ovog članka nije podnio zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi 
električnom energijom, operator sustava će bez odgađanja na dokaziv način uputiti obavijest 
krajnjem kupcu, odnosno kupcu s proizvodnim postrojenjem o mogućnosti obustave 
isporuke električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu ako ne pokrene postupak 
sklapanja novog ugovora o opskrbi električnom energijom. 
(6.d.) Ako krajnji kupac, odnosno kupac s proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovog članka 
nije pokrenuo postupak sklapanja ugovora o opskrbi električnom energijom u roku od 8 
dana od dana primitka obavijesti iz prethodnog stavka, operator sustava će privremeno 
obustaviti isporuku električne energije na tom obračunskom mjernom mjestu. 
 
U stavcima 7. i 8. predlaže se odrediti rok tako da se na kraju stavaka dodaju riječi: "u roku 
od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje." 

Djelomično usvojeno. 
"(10) Ako operator sustava utvrdi da krajnji kupac, odnosno kupac s proizvodnim 
postrojenjem iz stavka 1. ovog članka nije podnio zahtjev za sklapanje ugovora o 
opskrbi električnom energijom, operator sustava će bez odgađanja na dokaziv način 
uputiti obavijest krajnjem kupcu, odnosno kupcu s proizvodnim postrojenjem iz 
stavka 1. ovog članka o mogućnosti obustave isporuke električne energije na tom 
obračunskom mjernom mjestu ako ne pokrene postupak sklapanja novog ugovora o 
opskrbi električnom energijom." 
 
Na kraju stavaka dodaje se "u roku od 30 dana od dana razgraničenja potrošnje" 
 
"(7) Postojeći opskrbljivač će dostaviti bivšem vlasniku završni obračun u roku od 30 
dana od dana razgraničenja potrošnje. 
(8) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja bivšem vlasniku završni 
obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja 
potrošnje.." 

Određivanje roka od pet radnih dana moglo bi dovesti do produljenja postupka što ne vidimo 
da bi bilo u interesu krajnjih kupaca.  
 
Predloženi stavci 6.a i 6.b su već sadržani u članku 12. stavcima 2. i 4. pa ih je nepotrebno 
ponavljati. 
Predloženi stavci 6.c i 6.d djelomično usvojeni. 

Članak 15. Stavak 1.  
U prijedlogu novih OU više se ne propisuje minimalan obvezni sadržaj ugovora o 
međusobnim odnosima između operatora sustava i opskrbljivača dok su kod ostalih ugovora 
navedeni osnovni elementi ugovora. 
U prijedlogu Općih uvjeta nema odredbi koje određuju mogućnost sklapanja ugovora HOPS-
Opskrbljivači, a vezano uz izdavanje jedinstvenog računa korisnicima priključenim na 
prijenosnu mrežu. Izdavanje jedinstvenog računa propisano isključivo za korisnike 
priključene na distribucijsku mrežu.  
Predlažemo da se dodaju stavci kojima će se urediti obveza razmjene podataka i 
dokumentacije, (?!) putem sučelja, uključujući nadležnosti i odgovornosti.  
 
Smatramo da je nužno definirati odgovornost opskrbljivača za vjerodostojnost podataka o 
korisnicima mreže koje prikuplja, obrađuje i prosljeđuje operatoru sustava. 
 

 
Sadržaj ugovora o međusobnim odnosima između operatora sustava i opskrbljivača se 
uređuje člankom 46. Zakona o tržištu električne energije 
Člankom 46. stavkom 11. Zakona o tržištu električne energije propisano je da svaki 
opskrbljivač svojim krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo mora, a ostalim kupcima na 
niskom naponu može, za svako obračunsko mjerno mjesto izdavati jedinstveni račun za 
električnu energiju i korištenje mreže koji mora biti u skladu s tarifnim sustavima, propisanim 
naknadama i slobodnim cijenama. 
 
Ugovorne strane određuju način razmjene podataka. 
 
Osnovni elementi ugovora su uređeni Zakonom o tržištu električne energije 



 SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 
(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani) 

PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje 
mreže i opskrbu električnom energijom / 

PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje 
obrazloženje postupanja 

NIJE PRIHVAĆENO 

Nužno je propisati obvezu opskrbljivača za dostavu sljedećih podataka operatoru sustava o 
korisnicima mreže: 
- Ime i prezime/Naziv, 
- Adresa prebivališta/sjedišta, 
- OIB, 
- Broj obračunskog mjernog mjesta, 
- Adresu slanja računa/obavijesti,  
- Raspoložive kontakt podatke. 
Obrazloženje: 
Operatoru sustava su potrebni kontakt podaci (broj telefona, mobitela, e-mail) za potrebe 
informiranja korisnika o kvarovima/prekidima napajanja/radovima na mreži, te u slučaju 
provođenja iskapčanja s mreže i ponovne uspostave napajanja, uključujući i krizna stanja. 
Napomena: 
Otvoreno pitanje je obveza vođenja registra i dostave podataka o posebnim kategorijama 
korisnika mreže (ugroženi i zaštićeni kupci te druge kategorije). 
Nužno je propisati odgovornost opskrbljivača za vjerodostojnost dokumentacije koja se 
prilaže kod podnošenja zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže u postupku 
promjene vlasništva korisnika mreže i prijenosa prava i obveza iz ugovora o korištenju 
mreže. Otvoreno pitanje je razmjena i dostava dokumentacije operatoru sustava (usuglasiti 
s opskrbljivačima). 
Veza članak: 10. 11. 33. 34. 35. 
 
Predlaže se dopuniti informacijama koje operator sustava šalje opskrbljivaču (npr. poruka R 
za OMM koje je trajno odjavljeno - razlog?), broj brojila, očitanja na brojilu, datum i vrsta 
nestandardnih usluga, vrsta očitanja brojila, vlasnik mjernog mjesta, mjerno mjesto sa 
odbicima, naponski nivo... budući da navedeno nije uopće regulirano, a opskrbljivač je prvi 
kanal za reklamacije i mora moći odgovoriti kupcu sukladno Uvjetima kvalitete opskrbe 
električnom energijom, … 
Definirati na koji način operator sustava dostavlja podatke opskrbljivaču - informatički 
format? 
 
U stavku 2. predlaže se propisati obvezu osiguranja on line sučelja, bez kojeg nije moguće 
osigurati poslovanje po modelu "jedne točke kontakta" (single point of contact). 
 
Predlaže se dodavanje novog stavka 3.a na način da se propiše izdavanje računa koji 
opskrbljivač isporučuje operatoru sustava za poslove koje obavlja za operatora sustava 
(troškovi naplate mrežarine, troškovi obrade zahtjeva…)  
 
Stavak 5 - Predlažemo brisati. Naime, stavak je nepotreban jer su rokovi plaćanja uređeni 
ugovorima između operatora sustava i opskrbljivača (tipski ugovor), kako eventualne 
izmjene ne bi zahtijevale izmjenu Općih uvjeta.  
 
Nedostaje: Kod osnovnih elemenata ugovora nedostaje odredba temeljem koje bi se 
umanjivale obveze za mrežarinu (primjerice: u slučaju neispunjenja zahtjeva za 
privremenom obustavom isporuke, proglašenja stečaja ili predstečajne nagodbe.). 

Članak 16. Predlaže se da se eksplicitno navede naziv propisa koji uređuju kvalitetu opskrbe 
električnom energijom. 

 
U ZOTEE-u je u članku 60 propisano donošenje Uvjeta kvalitete opskrbe električnom 
energijom i njihov minimalni sadržaj. 

Članak 17. Predlaže se dodatni stavak radi usklađenja s člankom 18. kojim se korisniku mreže 
omogućuje poduzimanje odgovarajućih mjera kako bi osigurao zaštitu svojih postrojenja i 
instalacija od posljedica utjecaja smetnji 

Dodaje se stavak 3. koji glasi: "Budući da operator sustava ne može u potpunosti 
ukloniti smetnje u sustavu, korisnik mreže odgovoran je za poduzimanje 
odgovarajućih mjera kako bi osigurao zaštitu svojih postrojenja i instalacija od 
smetnji." 

 

Članak 18. Predlaže se zadržati kategorije korisnika mreže iz važećih OU. 
 
Predlaže se da se odredba odnosi samo na neplanirane prekide napajanja. 
 
Predlaže se propisivanje odredbe prema kojoj je korisnik mreže odgovoran za poduzimanje 
odgovarajućih mjera kako bi osigurao zaštitu svojih postrojenja i instalacija od posljedica 
prekida napajanja. 

U čitavom tekstu članka umjesto "prekid napajanja" piše se "neplanirani prekid 
napajanja" 
 
Stavak 3. mijenja se i glasi: "Budući da operator sustava ne može osigurati potpunu 
pouzdanost napajanja, korisnik mreže odgovoran je za poduzimanje odgovarajućih 
mjera kako bi osigurao zaštitu svojih postrojenja i instalacija od posljedica prekida 
napajanja." 

U stavku 1. se ne spominju kategorije korisnika mreže. 
Nadalje, operator sustava elektroničkim putem obavještava o neplaniranom prekidu 
napajanja korisnike mreže koji su u tu svrhu operatoru sustava dostavili svoje podatke 
za elektroničku dostavu obavijesti. 

Članak 19. Predlaže se propisivanje roka u ugovoru o korištenju mreže za obavještavanje voditelja 
bilančne grupe o planiranom prekidu napajanja. 
 
Predlaže se uvođenje ograde ("ukoliko je moguće") u odredbu o propisivanju roka u ugovoru 
o korištenju mreže. 

 
Dulji rok za obavještavanje predmet je ugovora o korištenju mreže i ugovara se između 
korisnika mreže i operatora sustava. Odbacuje se prijedlog u pogledu obavještavanja 
voditelja bilančne grupe, ali se dio rečenice "krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim 
postrojenjem" mijenja u "korisnika mreže". 
 
U odredbi o propisivanju roka u ugovoru o korištenju mreže pripisano je da operator sustava 
može (znači ne mora) na zahtjev korisnika mreže ugovoriti dulji rok za obavještavanje o 
neplaniranom prekidu napajanja. Dakle, ako nije moguće, neće ugovoriti.  

Članak 21. Predlaže se da se izrijekom propiše kako se i redovna očitanja ne naplaćuju po cjeniku 
nestandardnih usluga 

 
Redovna očitanja spadaju u dužnosti operatora i pokrivena su naknadom za korištenje 
mreže. 
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PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje 
mreže i opskrbu električnom energijom / 

PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje 
obrazloženje postupanja 

NIJE PRIHVAĆENO 

Članak 22. Predlaže se razmotriti opravdanost stavka 2. s obzirom da je drugim propisima definiran 
model plaćanja troškova. 

 
Nije definiran model plaćanja troškova u drugim propisima. 

Članak 23. Traži se pojašnjenje izraza "mreža". 
 
Predlaže se da podnositelj zahtjeva za premještanje mreže može biti fizička ili pravna osoba 
koja je vlasnik nekretnine ili treća osoba uz suglasnost vlasnika nekretnine. 

U stavku 1. iza riječi „Fizička ili pravna osoba“ dodaje se “koja je vlasnik nekretnine ili 
treća osoba uz suglasnost vlasnika nekretnine,“ pa da glasi: 
 
"(1) Fizička ili pravna osoba koja je vlasnik nekretnine ili treća osoba uz suglasnost 
vlasnika nekretnine, može operatoru sustava podnijeti zahtjev za premještanje 
dijelova mreže." 

U prijedlogu Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, mreža 
označava prijenosnu ili distribucijsku mrežu operatora sustava bez postrojenja i instalacija 
korisnika mreže. Elektroenergetska postrojenja i instalacije korisnika mreže su 
elektroenergetski objekti (vodovi, trafostanice, postrojenja, elektrane i rezervni izvori 
električne energije) i instalacije (električne instalacije, zaštitni uređaji i trošila) korisnika 
mreže koji se nalaze na jednoj lokaciji kao građevina ili dio građevine priključene na mrežu 
preko obračunskog mjernog mjesta. Dakle, radi se o premještanju dijelova mreže operatora 
sustava na zahtjev korisnika mreže koji snosi stvarne troškove premještanja mreže. 

Članak 24. Predlaže se:  
da mjesto razgraničenja bude OMM,  
da se u stavku 2. doda riječ u pravilu. 

ODS predlaže preslagivanje članaka 23, 24 i 25? Mjesto razgraničenja je na granici vlasništva i to je regulirano drugim zakonima.  

Članak 25. Predlaže se da se ne propisuje ugradnja dodatnih OMM po proizvodnim jedinicama. ODS predlaže preslagivanje članaka 23, 24 i 25? Potrebno je poštovati UREDBU O USPOSTAVI SUSTAVA JAMSTVA PODRIJETLA 
ELEKTRIČNE ENERGIJE ("Narodne novine", broj 84/13, 20/14, 108/15 i 55/19). 

Članak 26. Predlaže se:  
da se plaća i nadoknada troškova u slučaju prekoračenja snage,  
da se u stavku 6. doda i platio naknadu za priključenje 

Stavak 6. mijenja se i glasi: 
"Ako korisnik mreže nije, u ostavljenom roku iz pisane obavijesti iz stavka 5. ovoga 
članka, smanjio vrijednost vršne radne snage u granice priključne snage ili povećao 
priključnu snagu, operator sustava dužan je o svom trošku korisniku mreže ograničiti 
korištenje vršne radne snage na bilo koji tehnički izvediv način." 

Operator sustava osigurava tehničku provedbu ugovora o korištenju mreže. 

Članak 27. Predlaže se da propiše obaveza obavještavanja energetskog inspektora Stavak 4. mijenja se i glasi: „Operator sustava dužan je bez odgađanja ponovno 
uspostaviti isporuku električne energije na obračunskom mjernom mjestu korisnika 
mreže nakon što mu korisnik mreže dostavi pisanu obavijest o otklonjenoj 
neispravnosti ili neusklađenosti iz stavka 2. i/ili dokaz o ispravnosti postrojenja i 
instalacija.“ 
 
Dodaje se stavak 5. koji glasi: „Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ako operator 
sustava utvrdi neispravnost ili neusklađenost iz stavka 2. ovoga članka koja ugrožava 
normalni pogon mreže ili druge korisnike mreže, bez odgađanja će privremeno 
obustaviti isporuku električne energije na obračunskom mjernom mjestu korisnika 
mreže i o tome obavijestiti korisnika mreže i elektroenergetskog inspektora.“ 

 

Članak 28. Predlaže se da se 20 kV uvede kroz 5 godina svugdje, a HEP traži da se rok s 30 godina 
pomakne na 40 kada HEP ne bi plaćao opremu. 
 
Predlaže se na kraju stavka 1. dodati tekst koji glasi: „ te obvezi usklađenja svojih 
postrojenja i instalacija, a korisnik mreže dužan je u roku od 3 mjeseca obavijestiti operatora 
distribucijskog sustava o planiranom roku usklađenja.“ 
 
Predlaže se novi tekst stavka 4. koji glasi: „Korisnik mreže priključen na distribucijsku mrežu 
nazivnog napona 10 kV dužan je u slučaju zamjene opreme u svojim postrojenjima i 
instalacijama ugraditi opremu dimenzioniranu za nazivni napon 20 kV.“  
 
Predlaže se dodati novi stavak 5. koji glasi: „U slučaju da je korisnik mreže nije obavijestio 
operatora distribucijskog sustava u skladu sa stavkom 1. ovog članka, operator 
distribucijskog sustava dužan je upozoriti korisnika mreže na preostali rok i mogućnost 
privremene obustave isporuke električne energije neposredno prije početka primjene 
nazivnog napona 20 kV.“ 

Na kraju stavka 1. dodaje se tekst „te obvezi usklađenja postrojenja i instalacija 
korisnika mreže, a korisnik mreže dužan je u roku od tri mjeseca obavijestiti 
operatora distribucijskog sustava o planiranom roku usklađenja postrojenja i 
instalacija korisnika mreže“ 
 
Stavak 4. mijenja se i glasi: „(4) Korisnik mreže priključen na 10 kV distribucijsku 
mrežu nazivnog napona 10 kV dužan je u slučaju zamjene opreme u svojim 
postrojenjima i instalacijama ugraditi opremu dimenzioniranu za nazivni napon mreže 
20 kV.“  
 
Dodaje se novi stavak 5. koji glasi: "Ako korisnik mreže nije obavijestio operatora 
distribucijskog sustava u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, operator distribucijskog 
sustava dužan ga je upozoriti na preostali rok primjene nazivnog napona 20 kV i 
mogućnost privremene obustave isporuke električne energije neposredno prije 
početka primjene nazivnog napona 20 kV" 

Nije moguće u 5 godina provesti prelazak na 20kVroku jer bi zahtijevalo enormne investicije 
koje bi utjecale na veliki rast naknade za korištenje mreže. 

Članak 29. Predlaže se uvođenje novog stavka 4: "Iznimno od stavka 1. ovog članka, u slučaju da 
operator sustava utvrdi da korištenje mreže nije moguće urediti na racionalan tehnički ili 
ekonomski način, postrojenje i instalacije električne energije pravne osobe u pretežitom 
vlasništvu korisnika mreže iz stavka 1. ovog članka mogu se priključiti preko njegovog 
obračunskog mjernog mjesta, samo uz njegovu pisanu suglasnost i pisanu suglasnost 
operatora sustava." 
 
Predlaže se dodavanje stavka 5.: "Iznimno, Proizvođač na visokom može izravno napajati 
električnom energijom krajnjeg kupca ako s njim izravno graniči, te ako je isto tehnički i 
ekonomski opravdano (manji gubici električne energije i smanjena ulaganja u mrežu i 
priključak koja nisu tehnički nužna)". 
 
Predlaže se da se distribucijska mreža izuzme od primjene ovog stavka.  

Stavak 3. mijenja se i glasi: "Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju da 
operator prijenosnog sustava utvrdi da korištenje mreže nije moguće urediti na 
racionalan tehnički ili ekonomski način, postrojenja i instalacije proizvođača 
električne energije mogu se priključiti na mrežu operatora prijenosnog sustava preko 
obračunskog mjernog mjesta proizvođača električne energije iz stavka 1. ovoga 
članka samo uz njegovu pisanu suglasnost i pisanu suglasnost operatora 
prijenosnog sustava" 

Osnovno načelo je da posredno korištenje mreže nije dozvoljeno. 
Dopuštaju samo određene iznimke. 
 
U slučaju razdvajanja tvrtki, OMM je moguće razdvajati na više OMM-ova. 
 
U ovom članku se ne razmatra problematika izravnog voda koji se uređuje u ZOTEE-u. 

Članak 31. Predlaže se fiksiranje roka za obavještavanje operatora sustava o prestanku otkupa na 24. 
u mjesecu. 
 
Predlaže se elektronička komunikacija između otkupljivača i operatora sustava. 
 
Predlaže se pojašnjenje stavka 3. 

Stavak 2. mijenja se i glasi: "Otkupljivač je, u slučaju prestanka ugovorenog otkupa 
električne energije iz stavka 1. ovoga članka, putem sučelja za razmjenu podataka 
dužan o tome obavijestiti operatora sustava najkasnije do 24. u mjesecu koji prethodi 
mjesecu prestanka ugovorenog otkupa električne energije iz stavka 1. ovoga članka." 
 
Stavak 3. mijenja se i glasi: "Operator sustava nema financijskih obveza vezanih za 
električnu energiju predanu u mrežu." 

 



 SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 
(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani) 

PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje 
mreže i opskrbu električnom energijom / 

PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje 
obrazloženje postupanja 

NIJE PRIHVAĆENO 

Članak 32. Predlaže se pojašnjenje naknade štete u slučaju loše kvalitete opskrbe električnom 
energijom. 
 
Traži se dopuna stavka 3. 

Stavak 3, mijenja se i glasi: "Korisnik mreže i korisnik mjernih podataka nemaju 
pravo na naknadu štete ako je ona nastala zbog više sile, iznimnog događaja, ili 
prekida napajanja ili smetnji." 

Financijska naknada u slučaju nepoštovanja zajamčenih standarda kvalitete opskrbe 
električnom energijom predmet je Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom. 

Članak 33. Traži se definiranje pojma "odgovarajuća isprava o vlasništvu". 
 
U stavku 1. iza broja 7 dodati točku. 
 
Predvidjeti mogućnost dostave očitanja brojila kod slanja zahtjeva. 
 
Predlaže se stavak 1.a 
"Temeljem zahtjeva iz stavka 1 ovog članka, opskrbljivač će, putem on-line sučelja, provjeriti 
podatke o obračunskom mjernom mjestu (primjerice: broj OMM, broj brojila, adresu OMM, 
trenutnog korisnika mreže na OMM, očitanje…) u cilju identifikacije podnositelja zahtjeva." 
 
U stavku 1. iza riječi "novi vlasnik" predlaže se dodati riječi "ili nositelj nekog drugog 
stvarnog prava", riječi "građevine ili dijela građevine bez odgađanja podnosi" zamijeniti 
riječima "na građevini ili dijelu građevine dužan je bez odgađanja podnijeti" te iza riječi 
"ispravu o vlasništvu" dodati riječi "ili o nekom drugom stvarnom pravu." 
1. prijedlog novog stavka 2.:  
"(2) Ako utvrdi da se zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka može udovoljiti, opskrbljivač će o 
tome, putem sučelja za razmjenu podataka, bez odgađanja, proslijediti operatoru sustava 
zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže." 
 
2. prijedlog novog stavka 2.:  
"(2) Po zaprimanju valjanih zahtjeva iz stavka 1. ovog članka te utvrđivanju da na strani 
opskrbljivača ne postoje zapreke za njihovu realizaciju, opskrbljivač će putem sučelja za 
razmjenu podataka, bez odgađanja obavijestiti operatora sustava o podnesenom zahtjevu 
za sklapanje ugovora o korištenju mreže." 
 
Predlaže se novi stavak 2.a 
"Ako opskrbljivač utvrdi da se zahtjevima iz stavka 1 ne može udovoljiti, dužan je o tome, 
bez odgađanja, obavijestiti podnositelja zahtjeva s navođenjem razloga." 
 
Predlaže se novi stavak 2.a: 
"Uz zahtjev iz stavka 2. ovog članka, opskrbljivač je dužan operatoru sustava dostaviti 
dokaz o vlasništvu ili drugom stvarnom pravu podnositelja zahtjeva, u digitalnom formatu." 
 
U stavku 3. predlaže se rok od tri radna dana zamijeniti s pet radnih dana. 
 
Predlaže se izmjena stavka 3.: 
"Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva iz stavka 2. 
ovoga članka: 
• Prihvatiti dostavljeno, očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe utvrđivanja datuma 
razgraničenja potrošnje, 
• putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti opskrbljivaču datum razgraničenja i stanje 
brojila iz prethodnog podstavka," 
 
Stavak 3. – nije definirano što se dešava u slučaju da operator sustava ne postupi u skladu 
sa predmetnim st. 
- točka 3. - što znači „pisana potvrda“? Podrazumijeva li to potvrdu dostavljenu opskrbljivaču 
putem sučelja za razmjenu podataka? 
(4) Predlažemo ukidanje „slanja i prosljeđivanja“ pisanih potvrda o prihvaćanju zahtjeva. 
Ukoliko je novi vlasnik podnio opskrbljivaču zahtjeve za sklapanje novih ugovora o opskrbi i 
o korištenju mreže, smatramo da je dovoljna „potvrda o prihvaćanju zahtjeva“ vraćanje 
potpisanih ugovora novom vlasniku? 
 
Predlaže se izmjena stavka 4. 
"Opskrbljivač će, nakon zaprimanja podataka iz stavka 3, u roku od pet radnih dana, novom 
vlasniku iz stavka 1. ovoga članka poslati potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje 
ugovora o opskrbi i ugovora o korištenju mreže." 
(5) Smatramo da je nemoguće sa sigurnošću utvrditi točan datum slanja potvrda iz stavka 
4., a od dana sklapanja ugovora počinju teći svi rokovi. Predlažemo da se ugovorima odredi 
datum sklapanja. 
 
Stavak 5 – Izmjena stavka - Novi ugovor o korištenju mreže i novi ugovor o opskrbi krajnjeg 
kupca smatraju se sklopljenim danom slanja potvrda iz stavka 4. ovoga članka, a proizvodi 
pravne učinke od datuma utvrđenog stavkom 3. ovog članka. 
 
Predlaže se brisati stavak 8. jer je riješeno prijedlogom stavka 5. 
 

"(1) Novi vlasnik građevine ili dijela građevine bez odgađanja podnosi opskrbljivaču 
zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca iz članka 7. stavka 1. ovih 
Općih uvjeta zajedno sa zahtjevom za sklapanje ugovora o korištenju mreže iz 
članka 5. stavka 1. ovih Općih uvjeta uz priloženu odgovarajuću ispravu o 
vlasništvu." 
Djelomično izmijenjen: 
"(2) Ako utvrdi da se zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi iz stavka 1. ovoga 
članka može udovoljiti, opskrbljivač će: 
- o tome, putem sučelja za razmjenu podataka, bez odgađanja obavijestiti operatora 
sustava te 
- proslijediti operatoru sustava zahtjev za sklapanje ugovora o korištenju mreže." 
"(3) Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz 
stavka 2. ovoga članka: 
- očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe utvrđivanja datuma razgraničenja 
potrošnje, 
- putem sučelja za razmjenu podataka dostaviti opskrbljivaču datum razgraničenja i 
stanje brojila iz prethodnog podstavka te poslati opskrbljivaču pisanu potvrdu o 
prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže."  
"(4) Opskrbljivač će u roku od dva radna dana od dana zaprimanja podataka i 
dokumentacije iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka novom vlasniku iz stavka 1. 
ovoga članka: 
- proslijediti pisanu potvrdu operatora sustava o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje 
ugovora o korištenju mreže te 
- poslati pisanu potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi." 
"(10) Postojeći opskrbljivač će bivšem vlasniku dostaviti završni obračun u roku od 
30 dana od dana razgraničenja potrošnje. 
(11) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja bivšem vlasniku završni 
obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja 
potrošnje." 

Korištenje terminologije "odgovarajuća" isprava nije neuobičajeno u pravnim propisima 
obzirom se taksativnim nabrajanjem ne mogu obuhvatiti sve situacije koje su moguće u 
pravnom prometu. 
 
U prijedlogu stavka 1.a radi se o operativnim radnjama opskrbljivača koje nije uputno 
regulirati općim propisom. 
 
Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na 
novog vlasnika. 
Prijedlozi izmjena stavka 2.: Dostava obavijesti kao i prosljeđivanje zahtjeva za sklapanje 
ugovora o korištenju mreže operatoru sustava se ukazuju kao relevantni koraci u 
provođenju postupka opisanog ovim člankom te se njihovo izostavljanje ne bi ukazivalo kao 
opravdano. Ostatak prijedloga izmjena ne bi predstavljao suštinske izmjene.  
 
1. prijedlog stavka 2. a: U prijedlogu stavka 2.a radi se o operativnim radnjama opskrbljivača 
koje nije uputno regulirati općim propisom. 
 
2. prijedlog stavka 2.a: Ne vidimo nužnost unošenja predloženog stavka 2.a obzirom novi 
vlasnik opskrbljivaču dostavlja zahtjeve iz stavka 1. te opskrbljivač poduzima radnje na 
temelju zahtjeva i priložene dokumentacije. 
Određivanje roka od pet radnih dana moglo bi dovesti do produljenja postupka što ne vidimo 
da bi bilo u interesu krajnjih kupaca.  
 
Uvažavajući trenutno zakonodavno uređenje, posebice uzimajući u obzir obveze 
opskrbljivača kao člana/voditelja bilančne grupe nije predviđena mogućnost dostave 
zapisnički utvrđenog stanja brojila. 
 
Obveza energetskih subjekata je postupati u skladu s Općim uvjetima; posljedice 
nepostupanja su regulirane Zakonom o tržištu električne energije. 
 
Opskrbljivač treba voditi računa da se potvrda može proslijediti u skladu sa stavkom 4. 
ovoga članka te postupati u okviru navedenoga. Dopušteno je svako sredstvo 
komunikacije/slanja koje omogućava slanje pisane potvrde, kako opskrbljivaču tako i kupcu. 
Određivanje roka od pet radnih dana moglo bi dovesti do produljenja postupka što ne vidimo 
da bi bilo u interesu krajnjih kupaca.  
 
Slanje pisanih potvrda o prihvaćanju zahtjeva smatramo bitnim obzirom se zahtjevi za 
sklapanje ugovora podnose na objavljenim obrascima koji sadrže propisane sastojke 
ugovora. Dodatno slanje ugovora nije predviđeno kao obveza ovim Općim uvjetima. 
 
Opskrbljivač bi trebao svakako voditi računa da koristi sredstva komunikacije / slanja koja 
omogućuju utvrđivanje točnog datuma. 
 
2. prijedlog izmjene stavka 5.: Ne predstavlja suštinske izmjene u odnosu na predloženu 
odredbu. 
 
Komentar kao za stavak 5. 
 
Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na 
novog vlasnika. 
 
Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na 
novog vlasnika. 
 
Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na 
novog vlasnika. 
 
Formulacija iz prijedloga Općih uvjeta ide za time da se jasno propišu prava i obveze 
kupaca u postupku propisanim ovim člankom. 



 SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 
(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani) 

PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje 
mreže i opskrbu električnom energijom / 

PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje 
obrazloženje postupanja 

NIJE PRIHVAĆENO 

U stavku 9. iza riječi "početka terećenja novog vlasnika" dodati riječi "odnosno nositelja 
drugog stvarnog prava". 
U stavku 10. i 11. iza riječi "vlasniku" dodati riječi "odnosno nositelju drugog stvarnog prava" 
Stavak 10. predlaže se dopuniti na način da se na kraju rečenice doda tekst "nakon 
dobivanja podataka od operatora sustava" 
 
U stavku 10. i 11. predlaže se odrediti rok "30 dana od dana razgraničenja potrošnje". 
 
U stavku 12. i 13. iza riječi "s novim vlasnikom" dodati riječi "odnosno nositeljem drugog 
stvarnog prava" 
 
Predlaže se izmjena stavka 13. 
"Sklapanje ugovora o korištenju mreže i sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca s novim 
vlasnikom nije uvjetovano podmirenjem dugovanja bivšeg vlasnika." 

Članak 34. Zatraženo je pojašnjenje što opskrbljivač treba smatrati kao "odgovarajuću ispravu o 
vlasništvu". 
 
Predlaže se u stavku 1. iza riječi "novog vlasnika" dodati riječi "ili nositelja nekog drugog 
stvarnog prava"; riječi "bivši vlasnik građevine ili dijela građevine" zamijeniti riječima "bivši 
vlasnik ili nositelj nekog drugog stvarnog prava na građevini ili dijelu građevine", iza riječi "o 
promjeni vlasništva" dodati riječi "odnosno o prestanku drugog stvarnog prava". 
 
Predlažemo da se formulacija "ovlašten" zamijeni s "dužan" 
 
Predlaže se na kraju stavka 2. dodati "uz dostavu dokumentacije o promjeni vlasništva 
odnosno drugog stvarnog prava.". 
Predlaže se u stavku 3. iza riječi "po zahtjevu novog vlasnika" dodati riječi "ili nositelja nekog 
drugog stvarnog prava". 
Predlaže se u stavku 4. podstavku 1. iza riječi "obavijesti novom vlasniku" dodati riječi 
"odnosno nositelju nekog drugog stvarnog prava", te u podstavku 2. predlaže se rok od tri 
radna dana zamijeniti s pet radnih dana. 
 
Predlaže se u stavku 5. zamijeniti riječi "ima pravo" s "dužan je". 
 
Predlaže se stavak 5. izmijeniti tako da glasi: "Ako novi vlasnik, odnosno nositelj nekog 
drugog stvarnog prava u roku od 8 dana od datuma očitanja ili procjene stanja brojila iz 
stavka 4. podstavka 2. ovog članka nije započeo postupak iz članka 33. ovih Općih uvjeta, 
operator sustava ima pravo privremeno obustaviti isporuku električne energije na tom 
obračunskom mjernom mjestu." . 
 
Predlaže se u stavku 6. "prestaje važiti ugovor o opskrbi krajnjeg kupca bivšeg vlasnika i 
postojećeg opskrbljivača i ugovor o korištenju mreže bivšeg vlasnika i operatora sustava" 
zamijeniti riječima "prestaje važiti ugovor o opskrbi krajnjeg kupca bivšeg vlasnika, odnosno 
nositelja nekog drugog stvarnog prava i postojećeg opskrbljivača i ugovor o korištenju 
mreže bivšeg vlasnika, odnosno nositelja nekog drugog stvarnog prava i operatora sustava". 
 
Predlaže se stavak 7. dopuniti na način da se na kraju rečenice doda daljnji tekst: "nakon 
dobivanja podataka od operatora sustava" 
 
Predlaže se u stavku 7. i stavku 8. iza riječi "bivšem vlasniku" dodati riječi "odnosno nositelju 
drugog stvarnog prava" te odrediti rok istovjetno kao u članku 10. stavku 10. i stavku 11. od 
"30 dana od dana razgraničenja potrošnje". 

Mijenja se stavak 4. podstavak 2. prijedloga Općih uvjeta: 
"- u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka 2. ovoga članka 
očitati ili procijeniti stanje brojila za potrebe razgraničenja potrošnje i dostaviti ga 
zajedno s datumom razgraničenja putem sučelja za razmjenu podataka postojećem 
opskrbljivaču." 
 
"(7) Postojeći opskrbljivač će dostaviti bivšem vlasniku završni obračun u roku od 30 
dana od dana razgraničenja potrošnje. 
(8) Operator sustava, u slučaju odvojenih računa, dostavlja bivšem vlasniku završni 
obračun naknade za korištenje mreže u roku od 30 dana od dana razgraničenja 
potrošnje." 

Korištenje terminologije "odgovarajuća" isprava nije neuobičajeno u pravnim propisima 
obzirom se taksativnim nabrajanjem ne mogu obuhvatiti sve situacije koje su moguće u 
pravnom prometu. 
 
Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na 
novog vlasnika. 
 
Dužnost pokretanja postupka je člankom 33. prijedloga Općih uvjeta propisana novom 
vlasniku dok ovaj članak daje ovlast i bivšem vlasniku (neovisno o obvezi pokretanja 
postupka od strane novog vlasnika). 
Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na 
novog vlasnika. 
 
Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na 
novog vlasnika. 
 
Formulacija ovog stavka iz prijedloga Općih uvjeta omogućuje operatoru sustava da 
privremenu obustavu isporuke električne energije primijeni kao krajnju mjeru. 
 
U stavku 4. podstavku 2. produžen je rok s 3 na 5 radnih dana za očitanje, čime je 
omogućeno produženje perioda u kojem se novom vlasniku ne može privremeno obustaviti 
isporuka električne energije. 
Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na 
novog vlasnika. 
Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na 
novog vlasnika. 
Ovaj članak tematski obrađuje postupak kod promjene vlasništva pa se stoga primjenjuje na 
novog vlasnika. 

Članak 35. Predlaže se, kao poseban stavak, dodati odredbu koja glasi: 
"Ako se ne sklopi ugovor o korištenju mreže i ugovor o opskrbi, u roku od 90 dana od dana 
saznanja za smrt fizičke osobe, odnosno 30 dana u slučaju prestanka pravne osobe, 
operator sustava ima pravo privremeno obustaviti isporuku električne energije na 
predmetnom OMM, a opskrbljivač ima pravo provesti raskid ugovora o opskrbi." 
Predlaže se u stavku 2. "odgovarajuću ispravu" zamijeniti s "Izjavom kupca" 
Predlaže se u stavku 2. "priloženu odgovarajuću ispravu" zamijeniti riječima "dokaz o pravu 
na posjed". 
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 3a. koji glasi: 
"Opskrbljivač je dužan operatoru sustava dostaviti uz zahtjev i dokaz o vlasništvu, drugom 
stvarnom pravu ili posjedu kojom dokazuje ostvarenje uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka, u 
digitalnom obliku." 
Stavak 4. - nije definirano što se dešava u slučaju da operator sustava ne postupi u skladu 
sa predmetnim stavkom 
U stavku 5. predlaže se opskrbljivaču rok produljiti na 5 radnih dana od dana zaprimanja 
dokumentacije od operatora sustava ili barem izjednačiti rokove za operatora sustava i 
opskrbljivača. 
 

"Ako se ne sklope ugovori iz stavaka 1. ili 2. ovoga članka u roku od 90 dana od 
dana saznanja za smrt fizičke osobe ili prestanak pravne osobe, operator sustava 
ima pravo privremeno obustaviti isporuku električne energije na tom obračunskom 
mjernom mjestu." 
"(4) Operator sustava će u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz 
stavka 3. ovoga članka dostaviti opskrbljivaču pisanu potvrdu o prihvaćanju zahtjeva 
za sklapanje ugovora o korištenju mreže. Ugovor o korištenju mreže smatra se 
sklopljenim danom slanja opskrbljivaču potvrde o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje 
ugovora o korištenju mreže." 
Predlažemo da stavci 5. i 6. zamjene mjesta jer stavci 4. i 6. tematski čine cjelinu. 
"(5) Opskrbljivač će fizičkoj ili pravnoj osobi koja je u posjedu građevine ili dijela 
građevine iz stavka 2. ovoga članka u roku od dva radna dana od dana zaprimanja 
potvrde iz stavka 4. ovoga članka proslijediti pisanu potvrdu operatora sustava o 
prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o korištenju mreže te dostaviti pisanu 
potvrdu o prihvaćanju zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi." 
Izmijenjen stavak 4. 
"(8) Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca i ugovor o korištenju mreže sklopljeni s fizičkom 
ili pravnom osobom iz stavka 2. ovoga članka prestaju važiti danom sklapanja novog 

Korištenje terminologije "odgovarajuća" isprava nije neuobičajeno u pravnim propisima 
obzirom se taksativnim nabrajanjem ne mogu obuhvatiti sve situacije koje su moguće u 
pravnom prometu. 
 
Ne vidimo nužnost unošenja predloženog stavka 3.a obzirom je formulacijom ovog članka 
predloženo da opskrbljivač poduzima radnje na temelju dostavljene dokumentacije. 
 
Obveza energetskih subjekata je postupati u skladu s Općim uvjetima; posljedice 
nepostupanja su regulirane Zakonom o tržištu električne energije. 
 
Slanje pisanih potvrda o prihvaćanju zahtjeva smatramo bitnim obzirom se zahtjevi za 
sklapanje ugovora podnose na objavljenim obrascima koji sadrže propisane sastojke 
ugovora. Dodatno slanje ugovora nije predviđeno kao obveza ovim Općim uvjetima. 
 
Nije izvjesno da bi se predloženom izmjenom utjecalo na obvezu opskrbljivača da jednako 
postupa prema svim kupcima. 



 SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 
(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani) 

PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje 
mreže i opskrbu električnom energijom / 

PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje 
obrazloženje postupanja 

NIJE PRIHVAĆENO 

U stavku 5. predlaže se ukidanje „slanja i prosljeđivanja“ pisanih potvrda o prihvaćanju 
zahtjeva. Ukoliko je novi vlasnik podnio opskrbljivaču zahtjeve za sklapanje novih ugovora o 
opskrbi i o korištenju mreže, smatramo da je dovoljna „potvrda o prihvaćanju zahtjeva“ 
vraćanje potpisanih ugovora novom vlasniku. 
U stavku 6. predlaže se da ugovor o opskrbi stupi na snagu danom određenim u samom 
ugovoru zbog računanja rokova. 
Iza postojećeg stavka 6. dodati novi stavak koji glasi: „Ugovor o korištenju mreže iz stavka 
7. ovog članka smatra se sklopljenim danom slanja potvrde o prihvaćanju zahtjeva za 
sklapanje ugovora o korištenju mreže iz stavka 6. ovoga članka.“ (broj stavaka je već 
usklađen prema novoj numeraciji stavaka) 
 
Obrazloženje:  
Usklađenje s čl. 33. st. 5. prijedloga OU. 
U postojećem stavku 7. riječi "može uvjetovati" zamijeniti riječima "će uvjetovati" 
Obrazloženje: 
Radi se o obvezi jednakog postupanja prema svim kupcima. 
 
Stavak 8. – nejasno definirano. Misli li se da stari ugovori s nasljednikom/pravnim 
sljednikom prestaju važiti danom sklapanja novih ugovora s nasljednikom/pravnim 
slijednikom? Ili se mislilo regulirati odnos posjednik- nasljednik/pravni slijednik? U tom 
slučaju potrebno je redefinirati stavak. 
 
U stavku 8. predlaže se ispraviti "iz stavka 1." u "iz stavka 2.". 
Dodatno, postoji mogućnost da nasljednik ili pravni slijednik nikada ne sklope ugovore o 
opskrbi i o korištenju mreže već po pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju potpišu 
kupoprodajni ugovor s trećom osobom ili s krajnjim kupcem iz stavka 2. U tom slučaju 
potrebno je definirati prestanak ugovora na drugačiji način.  

ugovora o opskrbi krajnjeg kupca i novog ugovora o korištenju mreže s nasljednikom, 
pravnim sljednikom, odnosno trećom osobom." 

Članak 36. Predlaže se: 
- izuzeće plaćanja naknade za korištenje mreže tijekom crpnog rada za hidroelektrane 
- definiranje obveze plaćanja naknade za obračunsko mjerno mjesto u razdoblju privremene 
obustave isporuke električne energije 

 
Zakon o tržištu električne energije (ZOTEE), čl. 10. st. 12., propisuje: 
"(12) Proizvođač električne energije na obračunskom mjernom mjestu reverzibilne 
hidroelektrane za potrebe crpnog (pumpnog) rada ne smatra se krajnjim kupcem u smislu 
odredbi ovoga Zakona, osim u dijelu koji se odnosi na plaćanje naknade za korištenje 
prijenosne i/ili distribucijske mreže." 
 
ZOTEE definira obvezu plaćanja naknade za korištenje mreže za hidroelektrane tijekom 
crpnog rada. 

Članak 37. Predlaže se da se krajnji kupci tretiraju kao subjekti Članak se mijenja i glasi: "Obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca ili kupaca s 
proizvodnim postrojenjem se s obzirom na mjesto isporuke električne energije dijele 
na obračunska mjerna mjesta na: 
- visokom naponu, 
- srednjem naponu, 
- niskom naponu." 

 

Članak 38. Predlaže se da se napravi analiza utjecaja na prihode, te da se kategorija potrošnje za 
OMM zajedničke potrošnje odredi prema zahtjevu kupca 

 
Naknada za korištenje prijenosne mreže na niskom naponu je ista za kategoriju 
poduzetništvo i kategoriju kućanstvo, pa nema promjene u prihodima s tog naslova.  
 
Za zajedničku potrošnju se ne može definirati kategorija na zahtjev krajnjeg kupca jer je 
nejasno u puno slučajeva tko bi mogao to ispostaviti. (puno suvlasnika raznih kategorija). 
Nejasno je koji bi to kriterij bio osim udjela u vlasništvu. 

Članak 39. Predlaže se da se zahtjev predaja putem opskrbljivača. Stavak 3. mijenja se i glasi "(3) Krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem 
može jedanput godišnje odnosno po proteku 12 mjeseci od posljednje promjene 
putem opskrbljivača ili samostalno podnijeti zahtjev iz stavka 2. ovoga članka." 

 

Članak 41. Predlaže se uvođenje NT vikendom i radnim danom te 
uvođenje fleksibilnih tarifa. 

 Ovdje se radi samo o tarifama za korištenje mreže, svaki opskrbljivač može nuditi i drugačije 
tarife. 

Članak 42. Predlaže se da se RHE izuzima iz obračuna vršne radne snage.  U ovoj fazi RHE se još ne može osloboditi plaćanja vršne snage, možda po implementaciji 
direktive UTEE 

Članak 43. Predlaže se uvođenje naknade za korištenje mreže za proizvođače  Prije detaljnije analize naknada za korištenje mreže za sada se neće uvoditi proizvođačima. 

Članak 45. Predlaže se brisanje pozivanja na mrežna pravila distribucijskog sustava. 
 
Predlaže se izračun prekomjerne jalove na razini 15-minutnog intervala. 
 
Traži se objašnjenje oznaka Q, R1, R4 i A. 
 
Traži se plaćanje pomoćne usluge regulacije napona i jalove snage. 

 Budući da je u Mrežnim pravilima distribucijskog sustava detaljno objašnjeno načelo 
kvadranata radne i jalove snage u slučaju predaje i preuzimanja električne energije iz 
mreže, nema potrebe da se to poglavlje ponavlja u prijedlogu OU. Članak se bez obzira na 
pozivanja na Mrežna pravila distribucijskog sustava odnosi i na prijenosnu mrežu. Oznake 
Q, R1, R4. i A detaljno su objašnjenje u Mrežnim pravilima distribucijskog sustava. 
Prekomjerna jalova energija se i računa u 15-minutnom intervalu i sprema se u zbrojni 
registar. 
 
Plaćanje pomoćnih usluga predmet su međusobnih ugovora operatora sustava  

Članak 46. Primjedbe se odnose na: 
- izuzeće plaćanja naknade za korištenje mreže tijekom crpnog rada hidroelektrane 

 Prema prijedlogu Pravila za upravljanje zagušenjem unutar hrvatskog elektroenergetskog 
sustava uključujući spojne vodove svi korisnici prijenosne mreže koji imaju status 
proizvođača dužni su s operatorom prijenosnog sustava sklopiti ugovor o redispečingu. 



 SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 
(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani) 

PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje 
mreže i opskrbu električnom energijom / 

PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje 
obrazloženje postupanja 

NIJE PRIHVAĆENO 

- obveze proizvođača u procesu upravljanja zagušenjem unutar hrvatskog EES-a kada 
proizvođač smanjuje svoju proizvodnju po nalogu operatora sustava u fazi vođenja što se 
odražava na obveze proizvođača prema ugovoru o otkupu/kupoprodajnom ugovoru 
(bilježenje energije na OMM-u) 

Odredbu čije se dodavanje ovdje predlaže primjereno bi bilo dodati u predmetna pravila za 
upravljanje zagušenjem i/ili u ugovor o redispečingu. 
 
Obzirom na trenutačno stanje tržišta električne energije, pomoćnih usluga i uravnoteženja u 
RH te dostupnost pružatelja pomoćnih usluga u RH nije izvjesno da bi predloženo izuzeće 
trebalo imati veliki utjecaj na prihode operatora prijenosnog sustava. U protivnom bi 
operatoru prijenosnog sustava bili povećani troškovi nabave pomoćnih usluga. 
 
Zakon o tržištu električne energije (ZOTEE), čl. 10. st. 12., propisuje: 
"(12) Proizvođač električne energije na obračunskom mjernom mjestu reverzibilne 
hidroelektrane za potrebe crpnog (pumpnog) rada ne smatra se krajnjim kupcem u 
smislu odredbi ovoga Zakona, osim u dijelu koji se odnosi na plaćanje naknade za 
korištenje prijenosne i/ili distribucijske mreže." 
 
ZOTEE definira obvezu plaćanja naknade za korištenje mreže za hidroelektrane tijekom 
crpnog rada. 
 
Uvođenje izuzeća od plaćanja naknade za korištenje mreže za hidroelektrane tijekom 
crpnog rada ne bi bilo u skladu sa ZOTEE. 
Članak 46. prijedloga Općih uvjeta uređuje izuzeća u slučaju pružanja pomoćnih usluga 
kada je korisnik mreže u ulozi pružatelja pomoćne usluge. 

Članak 47. Traži se: 
stavak o dostavljanju mjernih podataka korisnicima. 

 Ne prihvaća se 
ovo je članak o mjerenju, prikupljanu i obrađivanju mjernih podataka, 

Članak 48. Pitanje je da li se radi o podacima u realnom vremenu.  Ne radi se o podacima u realnom vremenu. 

Članak 49. Predlaže se: 
- da korisnik mjernih podataka ima pravo na pristup svim mjernim podacima i/ili na dostavu 
svih mjernih podataka iz baze mjernih podataka uključujući i za ona mjerna mjesta koja nisu 
obuhvaćena važećim ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca ali samo za onog korisnika mreže 
s kojim je korisnik mjernih podataka/opskrbljivač (?) sklopio ugovor o opskrbi krajnjeg kupca 
ili ugovor kojim se uređuje otkup električne energije 
- eksplicitno navođenje pojma „javnopravno tijelo“ 
- da se osim pristupa mjernim podacima ne naplaćuje niti dostava mjernih podataka 

 Pravo na pristup mjernim podacima podrazumijeva pravo na pristup svim mjernim podacima 
iz baze mjernih podataka samo onog korisnika mreže s kojim ima sklopljen ugovor o opskrbi 
krajnjeg kupca ili ugovor kojim se uređuje otkup električne energije. 
 
Pravo na pristup mjernim podacima i/ili na dostavu mjernih podataka za mjerna mjesta koja 
nisu obuhvaćena važećim ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca uređeno je kao izuzetak u 
stavku 4. ovoga članka. 
 
Dostava mjernih podrazumijeva određene troškove i treba se naplaćivati kako se ne bi 
preekstenzivno koristila. Pristup podacima putem Interneta je modernije rješenje. 
 
Nema potrebe za eksplicitnim navođenjem javnopravnih tijela. 

Članak 50. Predlagatelj smatra da opskrbljivač može dostaviti samo podatke sa kojima raspolaže, a što 
kod razdvojenih računa nije moguće.  

Članak 50 mijenja se i glasi: Opskrbljivač je dužan dostaviti Agenciji na njezin zahtjev 
podatke o prodanoj električnoj energiji te podatke o ostvarenim cijenama 
električne energije zbirno na razini obračunskih mjernih mjesta po kategorijama i 
tarifnim modelima iz metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos 
električne energije i metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju 
električne energije. 

Prema ovoj odredbi opskrbljivač je dužan zbirno na razini OMM;-ova po kategorijama i 
tarifnim modelima iz metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za 
prijenos/distribuciju dostaviti ostvarenja u energiji i ostvarenim cijenama. Smatramo da 
opskrbljivač ima tražene podatke. Zbog preciznosti izraz "mjerni podaci" mijenja se izrazom 
"podatke o prodanoj električno energiji". 

Članak 51. Predlaže se brisanje riječi "agregiranih" u stavku 3. 
 

Došlo bi do zagušenja podacima o malim kućnim elektranama. Nije zabranjeno da se 
operatore dogovore i drugačije. 

Članak 52. Traži se pojašnjenje na što se odnosi polugodišnje obračunsko razdoblje. 
 
Traži se uvođenje mjesečnog obračunskog razdoblja za sve krajnje kupce. 

Dodaje se stavak 3. koji glasi: "Polugodišnje obračunsko razdoblje se odnosi na šest 
kalendarskih mjeseci i primjenjuje se na krajnje kupce iz kategorije kućanstvo s 
priključnom snagom do uključivo 22 kW bez daljinskog očitanja." 

U budućnosti će se razmotriti mogućnost uvođenja mjesečnog očitanja i obračuna svim 
krajnjim kupcima. Za sada se takva odredba ne će uvoditi zbog povećanih troškova 
operatoru distribucijskog sustava jer se radi o mjesečnom očitavanju oko 2 milijuna OMM-
ova. 

Članak 53. Predlaže se uvođenje obaveze snimanja krivulje opterećenja za sve kupce.  Ta odluka je u nadležnosti Ministarstva. 

Članak 55. Predlaže se uvođenje proizvođača u članak.  Proizvođači za sada ne plaćaju naknadu za korištenje mreže. 

Članak 56. Traži da operator sustava očita brojila na zadnji dan u mjesecu, te ih dostavi opskrbljivačima 
do 6. dana slijedećeg mjeseca. Nadalje predlažu stavak 2. koji bi definirao da se za ona 
stanja brojila koja nisu očitanja na zadnji dan u mjesecu primjeni procjena stanja na taj dan. 
Ti subjekti smatraju i da je odstupanje od tri dana moguće uvesti, ali ne u Opće uvjete već u 
mjerna (mrežna) pravila. 
Također, traži se da se postojećem tekstu članka doda stavak 2. kojim bi se obavezalo 
operatora da procjeni stanje brojila na zadnji dan u mjesecu. 

Članak se mijenja i glasi "Operator sustava dužan je očitati stanje brojila krajnjeg 
kupca s mjesečnim obračunskim razdobljem ili kupca s proizvodnim postrojenjem, s 
izuzetkom krajnjeg kupca iz članka 61. ovih Općih uvjeta, na zadnji dan u 
kalendarskom mjesecu, s dopuštenim odstupanjem od ± 3 dana." 

Zbog proturječnih zahtjeva pojedinih energetskih subjekata predloženo je kompromisno 
rješenje da se očitava na zadnji dan u mjesecu s dozvoljenim odstupanjem od +- 3 dana 
kako bi opskrbljivači mogli dobiti očitanja do 6. u mjesecu, a kako bi se krajnjim kupcima 
obračun u pravilu temeljio na stvarnim očitanjima, a ne na procjenama. 

Članak 57. Više energetskih subjekata traži da operator sustava očita brojila na zadnji dan u zadnjem 
mjesecu polugodišnjeg obračunskog razdoblja, te ih dostavi opskrbljivačima do 6. dana 
slijedećeg mjeseca. Nadalje predlažu stavak 2. koji bi definirao da se za ona stanja brojila 
koja nisu očitanja na zadnji dan u zadnjem mjesecu polugodišnjeg obračunskog razdoblja 
primjeni procjena stanja na taj dan. Ti subjekti smatraju i da je odstupanje od 15 dana 
preveliko te da se i ti podaci moraju dostaviti opskrbljivačima do 6.. 

Članak se mijenja i glasi: "Operator sustava dužan je očitati stanje brojila krajnjeg 
kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem, uključujući i krajnje kupce iz članka 
61. ovih Općih uvjeta, na zadnji dan u zadnjem mjesecu polugodišnjeg obračunskog 
razdoblja s dopuštenim odstupanjem od –10/+5 dana." 

Zbog proturječnih zahtjeva pojedinih energetskih subjekata predloženo je kompromisno 
rješenje da se očitava na zadnji dan u zadnjem mjesecu polugodišnjeg obračunskog 
razdoblja s dozvoljenim odstupanjem od - 10 i +5 dana kako bi opskrbljivači mogli dobiti 
očitanja do 6. u mjesecu, a kako bi se krajnjim kupcima obračun u pravilu temeljio na 
stvarnim očitanjima, a ne na procjenama. 



 SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 
(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani) 

PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje 
mreže i opskrbu električnom energijom / 

PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje 
obrazloženje postupanja 

NIJE PRIHVAĆENO 

Jedan energetski subjekt želi da se postojećem tekstu članka doda stavak 2. kojim bi se 
obavezalo operatora da procjeni stanje brojila na zadnji dan u mjesecu. 

Članak 60. Predlaže se da se privremena obustava najavi te da se obveza ugradnje naprednog brojila 
svede na mogućnost. 

Na kraju stavka (5) briše se „bez prethodne najave“. Operator sustava dužan je očitati brojilo. Uzastopne procjene nisu dopuštene. U slučaju 
nedostupnosti treba osigurati daljinsko očitanje. 

Članak 62. Traži se: 
da se obriše procjena proizvodnje, 
da se stavi "prethodno odgovarajuće" u stavak 4. 

U stavku 4. iza riječi „prethodnom“ dodati riječ „odgovarajućem“. Ako nije dostupan podatak o proizvedenoj energiji, treba ga procijeniti. 

Članak 63. Predlaže se definiranje kriterija određivanje potrošnje tipičnih kupaca te pravila određivanja 
predviđenih mjesečnih potrošnja. 
Predlaže se da kupac može mijenjati iznos mjesečni potrošnja. 

Članak se mijenja i glasi: 
(1) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem predviđenu potrošnju 
za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje određuje operator distribucijskog 
sustava u tekućem polugodišnjem obračunskom razdoblju na temelju potrošnje iz 
prethodnog polugodišnjeg obračunskog razdoblja, u skladu s pravilima primjene 
nadomjesnih krivulja opterećenja. 
(2) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem za kojeg ne postoje 
podaci iz prethodnih obračunskih razdoblja predviđenu potrošnju za buduće 
polugodišnje obračunsko razdoblje određuje operator distribucijskog sustava u 
dogovoru s krajnjim kupcem na temelju prosječne potrošnje krajnjih kupaca sličnih 
značajki potrošnje, u skladu s pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja. 
(3) Za krajnjeg kupca s polugodišnjim obračunskim razdobljem iznose predviđenih 
mjesečnih potrošnji određuje operator distribucijskog sustava na temelju predviđene 
potrošnje za buduće polugodišnje obračunsko razdoblje iz stavka 1. ovoga članka, u 
skladu s pravilima primjene nadomjesnih krivulja opterećenja. 
(4) Krajnji kupac može putem svog opskrbljivača od operatora distribucijskog sustava 
zatražiti promjenu predviđene polugodišnje potrošnje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka 
te predviđenu mjesečnu potrošnju iz stavka 3. ovog članka, a operator distribucijskog 
sustava dužan mu je to omogućiti. 

 

Članak 64. Predlaže se da opskrbljivač i krajnji kupac mogu dogovoriti drugačiji iznos mjesečnih 
novčanih obveza. 

 Opskrbljivač krajnjem kupcu treba naplatiti energiju iz predviđene mjesečne potrošnje. 

Članak 66. Predlaže se brisanje članka jer je problematika riješena u ZOIEVUK. 
Predlaže se dopuna članka u smislu sprječavanja zloporaba stjecanja statusa korisnika 
postrojenja za samoopskrbu. 

 Ovim člankom pojašnjavaju odredbe ZOIEVUK koje nisu dovoljno jasno napisane, a vezane 
su uz obračun naknade za korištenje mreže. 
Sprječavanje zloporaba predmet je ZOIEVUK-a. 

Članak 68. Predlaže se: 
- provjeriti utjecaj roka plaćanja računa u ugovoru između HEP-ODS-a i opskrbljivača na rok 
plaćanja naknade za korištenje mreže u ugovoru između HOPS-a i HEP-ODS-a 
- koncepcijska promjena akontacijskog sustava tj. prelazak na akontacijski sustav s 5 rata i 
završnim obračunom za šestomjesečno razdoblje te u tom smislu promjena očitanja 
šestomjesečnog obračunskog razdoblja (na isteku kalendarskog šestog mjeseca) i obveza 
operatoru sustava da opskrbljivačima dostavi obračunske podatke najkasnije do 5. u 
mjesecu nakon završetka obračunskog razdoblja 
- u stavku 4. umjesto "obavezno je navesti mjesec i godinu izdavanja sljedećeg računa" 
propisati "obavezno je navesti očekivani mjesec i godinu izdavanja sljedećeg računa" 
- dopuniti članak propisivanjem obveze operatoru sustava da opskrbljivaču dostavi podatak 
o mjesecu i godini sljedećeg očitanja kod krajnjih kupaca s polugodišnjim obračunskim 
razdobljem 
- definirati vremenski rok ("bez odgađanja") u kojem je krajnji kupac obvezan obavijestiti 
operatora sustava i/ili opskrbljivača da nije zaprimio račun 

Djelomično prihvaćeno: 
Stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase: 
"(5) Ako krajnji kupac s mjesečnim obračunskim razdobljem u roku od 15 dana po 
isteku obračunskog razdoblja ne zaprimi račun iz članka 65. ovih Općih uvjeta, o 
tome će bez odgađanja obavijestiti operatora sustava i/ili opskrbljivača, koji će mu 
izdati presliku računa bez naknade. 
(6) Ako krajnji kupac s polugodišnjim obračunskim razdobljem u roku od 30 dana po 
isteku obračunskog razdoblja ne zaprimi račun iz članka 67. ovih Općih uvjeta, o 
tome će bez odgađanja obavijestiti opskrbljivača, koji će mu izdati presliku računa 
bez naknade." 

Za promjenu datuma dospijeća mjesečne novčane obveze u odnosu na trenutačno stanje 
(pomicanje na najranije 5. u mjesecu za prethodni mjesec) u prijedlogu Općih uvjeta dano je 
razdoblje prilagodbe jer u skladu s člankom 121. prijedloga Općih uvjeta odredbe članka 68. 
stupaju na snagu 1. siječnja 2021. 
 
Pojam "očekivani mjesec i godina izdavanja sljedećeg računa" nije prihvatljiv sa stajališta 
zaštite krajnjih kupaca. 

Članak 69. Predlaže se: 
- u stavku 1. propisati izdavanje opomene kao mogućnost, a ne kao obvezu operatora 
sustava i /ili opskrbljivača 
- preciznije definiranje pojmova "kod prvih poteškoća", "izravno pristupiti", "individualizirani 
savjet", "pomoć za podmirenje računa" itd. odnosno promjena stavka 2. na način da se 
izbjegne upotreba nekih od navedenih pojmova 
- kroz cijeli propis provjeriti/uskladiti pojmove "mjesečna novčana obveza" i "novčana 
obveza" 
- dodavanje novog stavka koji uređuje da operator sustava i/ili opskrbljivač može nastavak 
opskrbe električnom energijom uvjetovati instrumentom osiguranja plaćanja ili plaćanjem 
unaprijed novčane obveze u određenom iznosu za krajnje kupce iz kategorije poduzetništvo 
koji nije uredan platitelj unutar razdoblja od 6 mjeseci 

 
Stavak 1. je obveza i odnosi se na sve krajnje kupce ili kupce s proizvodnim postrojenjem a 
ne samo na krajnje kupce s polugodišnjim obračunskim razdobljem. 
 
"Mjesečna novčana obveza" definirana je u članku 2. prijedloga Općih uvjeta kao pojam koji 
se odnosi na kupca iz kategorije kućanstvo s polugodišnjim obračunskim razdobljem. 
 
Instrument osiguranja plaćanja, plaćanje obveze unaprijed i ostalo predloženo je predmet 
ugovora između krajnjeg kupca (iz kategorije poduzetništvo) i opskrbljivača odnosno 
operatora sustava. 
 
Pojmovi "kod prvih poteškoća", "izravno pristupiti", "individualizirani savjet" itd. u skladu su s 
preporukom pučke pravobraniteljice u cilju zaštite krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo. 

Članak 70. Predlaže se promjena sadržaja računa u smislu: 
- propisivanja manje stavki, 
- primjenjivosti pojedinih stavaka dodavanjem riječi "ako je primjenjivo" 
- brisanje određenih podstavaka (koji su propisani drugim propisom, usklađivanje s GDPR-
om i sl.) 

Pojašnjeno je uz svaku stavku na koju vrstu računa se odnosi. Sve stavke su potrebne zbog potreba razvidnosti obračuna potrošene električne energije i 
snage 

Članak 72. Predlaže se da se jedna godina zamjeni s rokom zastare, da se propiše dogovorna metoda 
te da se na čeka šest mjeseci ako nema prethodnih podataka. 

Članak se mijenja i glasi: "(1) U slučaju utvrđene pogreške obračunskih mjernih 
podataka korisnika mreže, operator sustava dužan je odrediti mjerne podatke za 
obračun u skladu s odredbama ovoga članka te napraviti ponovni obračun za 
obračunska razdoblja na koja se utvrđena pogreška odnosi, ali najduže za razdoblje 
do godine dana roka zastare od dana utvrđene pogreške, te o tome u roku od osam 
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radnih dana od dana ponovnog obračuna obavijestiti korisnike mjernih podataka koji 
su dužni korisniku mreže ispostaviti ispravljene račune. 
(2) U slučaju neispravnog registriranja električne energije,, ako se količina 
isporučene električne energije i snage ne može utvrditi na temelju registriranih 
podataka iz brojila, količina isporučene električne energije i snage određuje se prema 
prvom prethodnom dostupnom odgovarajućem istom obračunskom razdoblju iz 
prethodnih godina kada je registriranje bilo ispravno, osim ako operator sustava na 
zahtjev korisnika mreže utvrdi da u razmatranom razdoblju, uslijed izmijenjenih 
okolnosti koje su utjecale na isporuku električne energije, nije primjereno procjenu 
temeljiti na prvom prethodnom istom dostupnom odgovarajućem obračunskom 
razdoblju iz prethodnih godina kada je registriranje bilo ispravno. 
(3) U slučaju neispravnog upravljanja tarifama količina isporučene električne energije 
za višu i nižu dnevnu tarifu određuje se iz omjera količina električne energije više i 
niže dnevne tarife iz prvog prethodnog dostupnog odgovarajućeg istog obračunskog 
razdoblja iz prethodnih godina u kojem je upravljanje tarifama ispravno radilo. 
(4) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, ako količinu isporučene električne 
energije i snage nije moguće odrediti na temelju podataka iz prvog prethodnog 
dostupnog odgovarajućeg istog obračunskog razdoblja iz prethodnih godina, 
vrijednost mjernih podataka za obračun određuje se na temelju potrošnje iz prvog 
sljedećeg mjeseca podataka iz prvog istog obračunskog razdoblja koje slijedi nakon 
otklanjanja pogreške. 
(5) U slučaju pogrešno utvrđene obračunske konstante mjernih transformatora, 
količina isporučene električne energije i snage određuje se prema ispravnoj 
obračunskoj konstanti mjernih transformatora. 
(6) U slučaju pogrešnog očitanja stanja brojila količina isporučene električne energije 
i snage određuje se na temelju ponovnog očitanja stanja brojila koje provodi operator 
sustava." 

Članak 73. Predlaže se da se doda stavak kojim se propisuje da je mjerna oprema u pravilu u 
vlasništvu operatora, 

 
Operatori održavaju mjernu opremu temeljem propisa.. 

Članak 76. Predlažu se promjene pojedinih stavaka u cilju jasnijeg definiranja obveze ugradnje brojila s 
daljinskim očitanjem i raspoređivanja krajnjih kupaca u tarifni model s tarifnim elementom 
obračunske vršne radne snage te usklađivanja ovoga članka s člankom 43. prijedloga Općih 
uvjeta. 

Prihvaća se primjedba vezana uz stavak 5. tako da isti sada glasi: 
"(5) Nakon ugradnje brojila iz stavka 1. ovoga članka, obračunsko mjerno mjesto 
krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem s priključnom snagom većom 22 
kW raspoređuje se u tarifni model Crveni." 

Ne prihvaća se primjedba za stavak 1., 2. i 3. jer je plan zamjene brojila poslovna odluka i 
plan ODS-a kako će provesti svoj posao u ovom segmentu obaveza, a ugradnja brojila iz 
članka 76. prijedloga Općih uvjeta i naprednih brojila u interesu je ODS-a jer će se time 
poboljšati poslovni procesi ODS-a. 

Članak 77. Predlaže se da krajnji kupac ne mora imati pristanak opskrbljivača za ugradnju naprednog 
brojila. 

Stavak 1. mijenja se i glasi: "Operator sustava dužan je na zahtjev krajnjeg kupca ili 
na zahtjev opskrbljivača uz pristanak krajnjeg kupca ugraditi napredno brojilo, u 
skladu s tehničkim zahtjevima koje određuje operator sustava." 

 

Članak 80. Traži se reguliranje slučaja kada kupac koji iz kategorije poduzetništva samostalno odabere 
korištenje zajamčene usluge opskrbe. 
 
Traži se da se razmotri način evidentiranja neovlašteno potrošene električne energije.  
 
Traži se odredba koja regulira slučaj kada krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem 
troši električnu energiju bez važećeg ugovora o opskrbi krajnjeg kupca. 
 
Traži se reguliranje slučajeva kada krajnji kupac ili kupac s proizvodnim postrojenjem mreže 
neovlašteno troši električnu energiju na više od jednog od navedenih načina. 

U stavku 1. podstavak 6. mijenja se i glasi: "krajnji kupac ili kupac s proizvodnim 
postrojenjem troši električnu energiju preko brojila ili ostale mjerne opreme nakon 
privremene obustave isporuke električne energije iz članaka 92. i 100. ovih Općih 
uvjeta ili troši električnu energiju bez važećeg ugovora o opskrbi krajnjeg kupca." 
 
Dodaje se članak 88.a koji glasi :"Članak 88.a 
U slučaju neovlaštene potrošnje ostvarene istovremeno na dva ili više načina iz 
članka 80. stavka 1. ovih Općih uvjeta, naknada za neovlaštenu potrošnju izračunava 
se pojedinačno za svaki utvrđeni način neovlaštene potrošnje, a primjenjuje se ona 
naknada za neovlaštenu potrošnju najvišim iznosom (bez kumulativnog učinka)." 

Prema ZOTEE-u krajnji kupac ne može samostalno odabrati korištenje zajamčene opskrbe.  
 
Neovlašteno potrošena električna energija smatra se gubicima električne energije. 

Članak 81. Predlaže se pojašnjenje tko naplaćuje naknadu za neovlaštenu potrošnju. 
 
Traži se pojašnjenje o čijem se trošku ugrađuje napredno brojilo. 
 
Traži se mogućnost da operator premjesti OMM-a. 

Stavak 1. mijenja se i glasi: "Račun za naknadu za neovlašteno potrošenu električnu 
energiju iz članaka 82.82., 83.83., 87.87. i 88.88. ovih Općih uvjeta i/ili troškove iz 
članaka 85.85. i 86.86. ovih Općih uvjeta izdaje i naplaćuje operator sustava." 
 
Stavak 3. mijenja se i glasi: "U slučaju neovlaštene potrošnje električne energije 
krajnjeg kupca ili kupca s proizvodnim postrojenjem na niskom naponu operator 
sustava može o svom trošku premjestiti obračunsko mjerno mjesto i/ili o svom trošku 
ugraditi napredno brojilo na obračunskom mjernom mjestu, a krajnji kupac ili kupac s 
proizvodnim postrojenjem dužan mu je to omogućiti, pri čemu troškove nastale iza 
mjesta razgraničenja snosi krajnji kupca ili kupac s vlastitom proizvodnjom." 

 

Članak 83. Traži se primjena koeficijenta u iznosu 0,5.  U članku se javlja više koeficijenata pa nije jasno na koji se koeficijent primjedba odnosi. 

Članak 84. Traži se naplata naknade u slučaju neovlaštenog utjecaja na upravljanje tarifama.  Budući da sva potrošnja električne energije izmjerena, a na temelju prijašnjih obračunskih 
razdoblja moguće rekonstruirati potrošnju u VT i NT, nema potrebe da se naplaćuje 
naknada za neovlaštenu potrošnju. Opskrbljivač će izdati novi račun na temelju ispravljenih 
mjernih podataka. Problem utjecaja na tarife može se riješiti ugradnjom naprednog brojila. 

Članak 87. Traži se mogućnost isključenja krajnjeg kupca i u slučajevima kada troši električnu energiju 
mimo postojeće mjerene opreme ili kada je mjerna oprema onesposobljena za ispravan rad 
te kada troši energiju preko brojila ili ostale mjerene opreme nakon privremene obustave 
isporuke električne energije, odnosno kada troši električnu energiju bez važećeg ugovora o 
opskrbi krajnjeg kupca. 

U članku 92.stavku 1. između podstavaka 8. i 9. umeće se podstavak koji glasi: 
"krajnji kupac je neovlašteno trošio električnu energiju u skladu s člankom 80. 
stavkom 1. podstavcima 1. i 6.," 
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Članak 88. Traži se pojašnjenje pojma "naknada za opskrbu." Stavci 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase: 
"(2) Naknada za neovlaštenu potrošnju električne energije krajnjem kupcu ili kupcu s 
proizvodnim postrojenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se kao zbroj naknade 
za korištenje mreže i naknade za opskrbu električnom energijom. 
(3) Naknada za korištenje mreže iz stavka 2. ovoga članka određuje se na temelju 
neovlašteno potrošene električne energije i snage iz stavka 1. ovoga članka i 
odgovarajućih tarifnih stavki u ovisnosti o kategoriji i tarifnom modelu krajnjeg kupca 
ili kupca s proizvodnim postrojenjem u skladu s metodologijom za određivanje iznosa 
tarifnih stavki za distribuciju električne energije. 
(4) Naknada za opskrbu električnom energijom iz stavka 2. ovoga članka određuje se 
na temelju neovlašteno potrošene električne energije iz stavka 1. ovoga članka i 
iznosa tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom nakon prva dva 
mjeseca korištenja zajamčene opskrbe, tarifni model Bijeli po višoj dnevnoj tarifi 
pomnoženoj s koeficijentom 1,25." 

 

Članak 90.   Navedena odredba je iz važećih Općih uvjete i nisu zabilježene poteškoće u primjeni. 

Članak 92. Traži se dodatak privremene obustave zbog neovlaštene potrošnje i obaveza isključivanja 
po nalogu opskrbljivača 

Djelomično prihvaćeno. 
 
Stavak 2. mijenja se i glasi: 
"(2) Privremena obustava isporuke električne energije će se nakon prethodne 
obavijesti, kao krajnja mjera, provesti i na zahtjev opskrbljivača ako krajnji kupac ni 
nakon opomene iz članka 69. ovih Općih uvjeta nije podmirio dospjele novčane 
obveze opskrbljivaču." 

Ne prihvaća se primjedba na stavak 1. podstavak 4. 
Predmetna odredba predložena je u cilju zaštite krajnjih kupaca na temelju dosadašnjeg 
iskustva iz prakse. 
 
U članku 67. stavku 2. radi se o računu ispostavljenom na temelju polugodišnjeg obračuna. 
 
Nije prihvatljivo općenito definirati mjeru privremene obustave električne energije u slučaju 
neovlaštene potrošnje električne energije jer su definirani različiti slučajevi neovlaštene 
potrošnje i za njih različite mjere i postupanja operatora sustava 
U stavku 1. podstavku 11. nije važno da li se nešto ugrađuje isključivo za vlastite potrebe 
već radi li u paraleli s mrežom i ima li utjecaja na mrežu te time podliježe odobrenju 
operatora sustava.  

Članak 95. Traži se skraćenje roka za provođenje privremene obustave i dostava obavijesti u slučaju 
neizvršenja privremene obustave. 

 Predloženi rok od 30 dana omogućuje operatoru sustava da izvrši privremenu obustavu 
isporuke električne energije obzirom na odredbu koja propisuje kada ne može započeti 
privremena obustava isporuke električne energije (čl. 97. prijedloga Općih uvjeta) i odredbu 
o obvezi operatora sustava da prethodno obavijesti korisnika mreže o privremenoj obustavi 
isporuke električne energije (čl. 98. prijedloga Općih uvjeta). 
 
Nije potrebno dodavati stavak 3. jer je uređeno u čl. 106. st. 2. prijedloga Općih uvjeta. 
Članak 95. prijedloga Općih uvjeta omogućuje kontinuirano podnošenje zahtjeva za 
privremenu obustavu isporuke električne energije i kontinuirano provođenje zahtjeva (nije 
više vezano uz kalendarski mjesec i fiksne datume unutar kalendarskog mjeseca). 

Članak 96. Traži se da u slučaju neuspjeha privremene obustave operator o svom trošku ugradi 
napredno brojilo korisniku. 

 Ne prihvaća se jer je ugradnja naprednog brojila samo jedna od mogućnosti. 

Članak 97. Predlaže se da se dodaju i neradni dani. Iza riječi „blagdan“ i „blagdana“ dodati riječi „/neradni dan“ i „/neradnog dana“ 
 

Članak 99. Traži se dopuna stavka 1. u pogledu viška električne energije u sustavu. 
 
Traži se mogućnost privremene obustave isporuke električne energije bez najave kada 
korisnik mreže izravno ugrožava normalni pogon mreže ili druge korisnike mreže te u nekim 
slučajevima neovlaštene potrošnje električne energije. 

U članku 99. stavku 1. podstavku 4. ispred riječi "manjka" dodaje se "viška ili". 
 
U članku 92. stavku 1. dodaje se podstavak koji glasi "kada krajnji kupac izravno 
ugrožava normalni pogon mreže ili druge korisnike mreže." 
 
U članku 93. dodaje se podstavak koji glasi "kada proizvođač izravno ugrožava 
normalni pogon mreže ili druge korisnike mreže." 

U slučajevima neovlaštene potrošnje električne energije predviđena je privremena obustava 
isporuke električne energije propisana člancima 92. i 93. 

Članak 100.  Traži se dodavanje novih stavaka kojima bi se dodavale nove izjave koje bi trebao dati 
podnositelj zahtjeva. 

 
Ne prihvaća se prijedlog za dodavanje novog stavka 3.a jer ne doprinosi poboljšanju 
postupanja, nepotrebno opterećuje korisnika mreže i otežava podnošenje zahtjeva (to što se 
traži može biti dio na obrascu zahtjeva za privremenu obustavu koji korisnik mreže ionako 
potpisuje). 
 
Ne prihvaća se prijedlog dodavanja novog stavka 6.a jer sud odlučuje o tome da li je zahtjev 
za privremenu obustavu električne energije podnesen u cilju smetanja posjeda treće osobe. 

Članak 101.  Traži se pozicioniranje ovog članka na mjesto iza članka 106. Nadalje traži se da se u 
troškove ponovne uspostave ubace i troškovi stvaranja tehničkih uvjeta u mreži. Traži se i 
jednoznačno definiranje plaćanja mrežarine za obračunska mjerna mjesta gdje je 
privremeno obustavljena isporuka. 

Djelomično prihvaćeno, cijeli članak treba prebaciti u drugo poglavlje iza članka 106. U troškove ponovne uspostave isporuke električne energije nakon privremene obustave na 
zahtjev korisnika mreže ne mogu se uključiti i troškovi stvaranja tehničkih uvjeta u mreži jer 
se ovdje ne radi o novom priključku već o ponovnoj uspostavi isporuke električne energije 
za koju se mogu naplatiti samo stvarni troškovi ponovne uspostave isporuke električne 
energije prema pravilima i cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava (uređeno 
člankom 105. stavkom 1. prijedloga Općih uvjeta). 
Za ovaj su priključak već jednom plaćeni troškovi priključenja koji obuhvaćaju i troškove 
stvaranja uvjeta u mreži. 
 
Naknada za obračunsko mjerno mjesto se naplaćuje dok je važeći ugovor o korištenju 
mreže. Ako ugovor nije važeći, naknada se ne može naplaćivati. Ovo bi operatori trebali 
definirati u ugovorima o korištenju mreže. 
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mreže i opskrbu električnom energijom / 

PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje 
obrazloženje postupanja 

NIJE PRIHVAĆENO 

Članak 102.  U članku 102. predlaže se dodati novi stavke 3., 4., 5. i 6. koji glase: 
 
 (3) U slučaju da je postojeći korisnik mreže podnio zahtjev za raskid ugovora o korištenju 
mreže, a za koji se naknadno utvrdi da je podnesen u cilju smetanja posjeda, posjednik 
građevine ili dijela građevine je na temelju obavijesti i dokaza o pravu na posjed dužan s 
operatorom sustava sklopiti ugovor o korištenju mreže na određeno vrijeme i ugovor o 
opskrbi krajnjeg kupca na određeno vrijeme. 
 
 (4) U slučaju da je postojeći korisnik mreže podnio zahtjev za privremenu obustavu 
isporuke električne energije, a za koji se naknadno utvrdi da je podnesen u cilju smetanja 
posjeda, posjednik građevine ili dijela građevine je na temelju obavijesti i dokaza o pravu na 
posjed dužan s operatorom sustava sklopiti ugovor o korištenju mreže na određeno vrijeme i 
ugovor o opskrbi krajnjeg kupca na određeno vrijeme, pri čemu će se posjednika smatrati 
privremenim korisnikom mreže. 
 
(5) U slučaju da je posjednik građevine ili dijela građevine od nadležnog suda ishodio 
izdavanje privremene mjere kojom se operatoru sustava nalaže ponovna uspostava i/ili 
zabranjuje privremena obustava isporuke električne energije, podneseni prijedlog za 
donošenje privremene mjere smatra se zahtjevom za sklapanje ugovora o korištenju mreže i 
ugovora o opskrbi krajnjeg kupca na određeno vrijeme.  
 
(6) Postojanje okolnosti iz slučajeva iz stavaka 1. do 5. ovog članka ne isključuje pravo 
odnosno obavezu operatora sustava da izvrši privremenu obustavu isporuke električne 
energije sukladno odredbama članaka 92. i 99. ovih Općih uvjeta. 
 
Obrazloženje:  
Potrebno je ugovorno regulirati odnos s posjednikom građevine ili dijela građevine za koju je 
podnesen zahtjev za privremenu obustavu isporuke električne energije, zahtjev za raskid 
ugovora o korištenju mreže i/ili ugovora o opskrbi krajnjeg kupca odnosno s podnositeljem 
zahtjeva za izdavanje privremene mjere kojom se zabranjuje izvršenje obustave isporuke 
električne energije ili nalaže ponovna uspostava isporuke električne energije, a sve kako se 
za troškove korištenja električne energije ne bi teretilo osobu koja taj trošak ne generira, 
odnosno kako bi se teretilo stvarnog kupca. 

"Članak 102. 
(1) Ako se na obračunskom mjernom mjestu uredno podmiruju dospjele novčane 
obveze za električnu energiju, privremena obustava isporuke električne energije iz 
članka 100. stavka 1. ovih Općih uvjeta ne smije se provoditi u cilju smetanja posjeda 
osobe koja ima valjanu pravnu osnovu za korištenje građevine ili dijela građevine. 
(2) U slučaju da se naknadno utvrdi da je privremena obustava isporuke električne 
energije bila u cilju smetanja posjeda osobe koja ima pravo korištenja građevine ili 
dijela građevine pri čemu su uredno podmirivane dospjele novčane obveze za 
električnu energiju, operator sustava će bez odgađanja ponovno uspostaviti isporuku 
električne energije. 
(3) Ako se odlukom suda o određivanju privremene mjere naloži operatoru sustava 
ponovna uspostava isporuke električne energije, operator sustava će bez odgađanja 
ponovno uspostaviti isporuku električne energije, kao i: 
- izvršiti privremeni prijenos prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže te 
- obavijestiti opskrbljivača, koji će izvršiti privremeni prijenos prava i obveza iz 
ugovora o opskrbi krajnjeg kupca. 
(4) Ugovor o prijenosu prava i obveza iz ugovora o korištenju mreže i ugovor o 
prijenosu prava i obveza iz ugovora o opskrbi krajnjeg kupca iz stavka 3. ovoga 
članka raskidaju se prestankom važenja odluke suda iz stavka 3. ovoga članka. 
(5) O prestanku važenja odluke suda iz stavka 3. ovoga članka operator sustava 
obavještava opskrbljivača te se daljnji postupak provodi primjenom odredbi članka 
12. stavaka 5.-9. ovih Općih uvjeta. 
(6) Ako se odlukom suda iz stavka 3. ovoga članka naloži operatoru sustava 
ponovna uspostava isporuke električne energije na obračunskom mjernom mjestu za 
koje ne postoji ugovor o korištenju mreže, operator sustava će bez odgađanja 
ponovno uspostaviti isporuku električne energije pri čemu je odluka suda osnova za 
evidentiranje krajnjeg kupca / korisnika mreže." 
 
Komentar na stavak 2. 
Ovdje štitimo posjednika od faktičnog smetanja posjeda privremenom obustavom 
isporuke električne energije dok se ne diramo u pravo vlasnika koje je iznad prava 
posjednika da sklopi i raskine ugovor o korištenju mreže. 
U slučaju kada posjednik uredno podmiruje račune i ima valjanu pravnu osnovu, a 
HEP-ODS mu obustavi isporuku električne energije te krajnji kupac raskine ugovor o 
korištenju mreže; upućivat ćemo stranke na sudski spor i ishođenje privremene 
mjere. 

 

Članak 103.  Traži se da korisnik mreže pri dostavi zahtjeva za ponovnu uspostavu isporuke dostavi i 
kontakt podatke kako bi je operator mogao i provesti. 

Stavak 4. mijenja se tako da glasi: 
"(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati dokaze o prestanku razloga 
zbog kojih je korisniku mreže privremeno obustavljena isporuka električne energije i 
kontakt podatke potrebne operatoru sustava za provedbu zahtjeva." 

 

Članak 104.  Predlaže se da operator bez odgađanja dojavi stanja brojila te  
da se uvede iznimka kada sud naredi ponovno uključenje 

  

Članak 105.  Traži se da se produlji rok za otkazivanje privremene obustave na 7 dana i traži se da se 
dopuni stavak 1. na način da se obaveže posjednik na plaćanje ponovne uspostave 
isporuke. 

 Ne prihvaća se. Rok od 30 dana za operatora sustava je najduži rok, ovisno o broju zahtjeva 
i proceduri izdavanja obavijesti o privremenoj obustavi u nekom roku prije stvarne obustave, 
aktivnosti treba započeti odmah po primitku zahtjeva. Ako bi se prihvatila mogućnost otkaza 
u roku 7 dana, tada se prvih sedam dana ne bi poduzimale nikakve aktivnosti.  

Članak 109.  Traži se pojašnjenje ovlaštenih predstavnika za sklapanje ugovora 
 

To su oni koji mogu potpisati Ugovor o opskrbi. 

Članak 112.  U stavku 1. iza riječi "članaka" predlaže se dodati "10. stavak 10. i 11., 11. stavak 10. i 11., 
12. stavak 8. i 9., 13. stavak 7. i 8., 33. stavak 10. i 11., 34. stavak 7. i 8." 
 
Predlaže se zamijeniti "15" sa "20" 

U stavku 1. iza riječi „članaka“ dodaje se „10. stavak 10. i 11., 11. stavak 10. i 11., 
12. stavak 8. i 9., 13. stavak 7. i 8., 33. stavak 10. i 11., 34. stavak 7. i 8.“. 
 
U stavku 1. „15“ se zamjenjuje s „20“. 
 
Stavak 1. glasi: 
"(1) Krajnji kupac može podnijeti prigovor na račune iz članaka 10. stavak 10. i 11., 
11. stavak 10. i 11., 12. stavak 8. i 9., 13. stavak 7. i 8., 33. stavak 10. i 11., 34. 
stavak 7. i 8., 65. i 67. ovih Općih uvjeta u roku od 15 20 dana od dana izdavanja 
računa. 

 

Članak 114.  Traži se jasnije definiranje pojedinih odredbi. Prihvaća se.  
Stavak 3 – brisati tekst „posredno ili neposredno odgovaranje krajnjih kupaca od 
promjene opskrbljivača“  
Stavak 4 – brisati tekst iza riječi „opskrbljivača“ 
Stavak 5. - iza riječi dužan dodati „ako je primjenjivo“ 

 

Članak 116.  Predlaže se da se osim mjerne opreme obuhvate i dijelovi mreže. Članak se mijenja i glasi: "(1) Sva prava, obveze i odgovornosti koje proizlaze iz 
vlasništva nad priključcima, dijelovima priključaka i, mjernom opremom i dijelovima 
mreže, izgrađenim do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, zadržava vlasnik 
građevine ili dijela građevine, sve do dana preuzimanja od strane operatora sustava. 

 



 SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 
(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani) 

PRIHVAĆENO - potrebne izmjene prijedloga Općih uvjeta za korištenje 
mreže i opskrbu električnom energijom / 

PRIHVAĆENO - izmjena se odnosi na druge akte ili se daje 
obrazloženje postupanja 

NIJE PRIHVAĆENO 

(2) Vlasnik mjerne opreme, priključka ili dijela priključka te dijelova mreže iz stavka 1. 
ovoga članka dužan ih je održavati o svom trošku, sve do dana njihova preuzimanja 
od strane operatora sustava." 

Članak 117.  Predlaže se novi tekst članka s proširenim djelovanjem. Članak se mijenja i glasi: 
 „(1) Ako ni operator distribucijskog sustava ni krajnji kupac u svojoj dokumentaciji 
nemaju podatak o odobrenoj priključnoj snazi obračunskog mjernog mjesta, 
priključna snaga obračunskog mjernog mjesta određuje se na slijedeći način: 
- za obračunska mjerna mjesta na niskom naponu s izravnim mjerenjem, bez 
mjerenja obračunske vršne radne snage priključna snaga iznosi: 
- 7,36 kW kod jednofaznog priključka (što odgovara struji 32 A pomnoženoj s 
nazivnim naponom 230 V), 
- 17,25 kW kod trofaznog priključka (što odgovara trostrukoj vrijednosti struje 25 A 
pomnoženoj s nazivnim naponom 230 V), 
- za obračunska mjerna mjesta na niskom naponu sa mjerenjem obračunske vršne 
radne snage i obračunska mjerna mjesta na srednjem naponu prema najvećoj 
obračunskoj vršnoj radnoj snazi koja je izmjerena na obračunskom mjernom mjestu 
kupca od 01.01.2010.,  
-za obračunska mjerna mjesta na niskom naponu sa izravnim mjerenjem i mjerenjem 
obračunske vršne radne snage gdje ne postoji podatak o najvećoj obračunskoj vršnoj 
radnoj snazi od 01.01.2010. priključna snaga iznosi 80% snage koja se određuje 
množenjem vrijednosti nazivne struje vodiča priključka s nazivnim naponom mreže 
uz primjenu faktora snage cos j = 0,95, a ne više od 50 kW, 
- za obračunska mjerna mjesta s poluizravnim mjerenjem na niskom naponu gdje ne 
postoji podatak o najvećoj obračunskoj vršnoj radnoj snazi od 01.01.2010. priključna 
snaga iznosi 80% snage dobivene temeljem podatka o nazivnoj vrijednosti strujnih 
mjernih transformatora uz primjenu faktora snage cos j = 0,95 a ne više od 100 kW, 
-za obračunska mjerna mjesta s neizravnim mjerenjem na srednjem naponu gdje ne 
postoji podatak o najvećoj obračunskoj vršnoj radnoj snazi od 01.01.2010., priključna 
snaga iznosi 80% instalirane snage energetskih transformatora u postrojenju kupca 
uz primjenu faktora snage cos j = 0,95. 
(2) Utvrđena priključna snaga prema kriterijima iz stavka 1. točkama 2., 3., 4. i 5. 
ovoga članka ne može biti veća od tehničkih mogućnosti mreže i nazivnih vrijednosti 
opterećenja priključka uključujući i mjernu opremu. 
(3) Operator distribucijskog sustava dužan je krajnjem kupcu iz stavka 1. ovoga 
članka uskladiti priključak prema uvjetima iz ugovora o korištenju mreže odnosno 
mrežnim pravilima distribucijskog sustava u roku od pet godina od dana stupanja na 
snagu ovih Općih uvjeta. 

 

Članak 118.    
 

Ne prihvaća se propisivanje jednog istog roka svima za usklađenje s Općim uvjetima 
Rokovi su namjerno razdvojeni kako bi: 
- prvo, u kraćem roku (3 mjeseca), operatori sustava uskladili s Općim uvjetima uvjete za 
korisnike mjernih podataka na sučelju za razmjenu podataka i javno ih objavili (učinili javno 
dostupnima korisnicima mjernih podataka) - bez ovoga korisnici mjernih podataka ne mogu 
znati s čim će usklađivati svoje računalne aplikacije 
- zatim bi prema javno objavljenim uvjetima operatora sustava korisnici mjernih podataka (i 
operatori sustava) uskladili svoje računalne aplikacije s tim uvjetima 
Rok za usklađivanje računalnih aplikacija i operatora sustava i korisnika mjernih podataka je 
isti (1.1.2021.) - u tom roku operator sustava morao bi predvidjeti i osigurati testno razdoblje 
u kojem bi se međusobno uskladile računalne aplikacije operatora sustava i korisnika 
mjernih podataka te provjerilo njihovo funkcioniranje kako bi "obje strane" bile usklađene i 
spremne u istom trenutku 
 
Konstruktivan i odgovoran pristup obavljanju poslova operatora sustava podrazumijeva 
moderno i učinkovito organiziranje i provođenje postupaka propisanih Općim uvjetima koje 
se temelji na uporabi, u najvećoj mogućoj i razumnoj mjeri, modernih tehnologija koje 
omogućuju brzu, učinkovitu, pouzdanu itd. komunikaciju i odvijanje poslovnih procesa 
 
Ne prihvaća se taksativno navođenje svih obrazaca propisanih Općim uvjetima koje su 
operator sustava i opskrbljivač u obvezi izraditi i objaviti jer nema potrebe za ponavljanjem 
onoga što je već propisano pojedinim člancima Općih uvjeta 

Članak 119.  Predlaže se nakon riječi "Općih uvjeta za", a prije riječi "opskrbu električnom energijom" 
dodati riječi "korištenje mreže i" 

Nakon riječi „Općih uvjeta za“, a prije riječi „opskrbu električnom energijom“ dodaje 
se riječ „korištenje mreže i“ pa članak glasi: 
"Postupci pokrenuti do dana stupanja na snagu ovih Općih uvjeta dovršit će se 
prema odredbama Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom 
(„Narodne novine“, broj 85/15). 

 

Članak 121.  Traži se odgoda članaka kojima se reguliraju promjena vlasništva i ustupanja ugovora na 
način da se to rješava preko operatora sustava i postojećeg opskrbljivača 

 
Nije prihvaćeno, jer bi se time krajnjim kupcima oduzelo pravo na slobodan izbor 
opskrbljivača. 

 


