
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: UP/I 034-03/18-01/016 
URBROJ: 580-10/65-2019-038 
Zagreb, 18. travnja 2019. 
 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na temelju članka 31., članka 38. stavaka 5. i 9. te 
članka 58. stavka 1. točke 15. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 
i 80/13), postupajući po inicijativi poduzetnika RWE Energija d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, 
Capraška ulica 6, za pokretanje postupka utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili 
narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika HEP-
operator distribucijskog sustava d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 37, na 
temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, u sastavu: Mladen Cerovac, mag. iur., 
predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl. iur., zamjenica predsjednika Vijeća, dr. sc. Mirta Kapural, 
Denis Matić, dipl. iur. i mr. sc. Ljiljana Pavlic, članovi Vijeća, sa sjednice 12/2019., održane 18. 
travnja 2019., donosi sljedeće 
 
 
RJEŠENJE  
 
Inicijativa se odbacuje jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka po službenoj dužnosti. 
 
 
Obrazloženje 
 
1. Inicijativa za pokretanje postupka 
 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je 18. srpnja 2018., u predmetu 
KLASA: 034-08/18-01/059, podnesak poduzetnika RWE Energija d.o.o., sa sjedištem u 
Zagrebu, Capraška ulica 6, zastupanog po opunomoćeniku [...], odvjetniku iz Odvjetničkog 

društva [...] (dalje: RWE ili podnositelj inicijative), u kojem podnosi prigovor na postupanje 

poduzetnika HEP-operator distribucijskog sustava d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada 
Vukovara 37 (dalje: HEP-ODS), prilikom provođenja postupka promjene opskrbljivača 
električnom energijom, kao i na diskriminaciju kupaca koji su promijenili opskrbljivača, 
dovođenje krajnjih kupaca u zabludu medijskom kampanjom protiv drugih opskrbljivača na 
tržištu električne energije te probleme koji se pojavljuju prilikom razgraničenja potrošnje i 
kvalitete mjernih podataka kod obračuna potrošnje. 
 
Uvidom u sadržaj predmetnog podneska, AZTN je utvrdio kako je riječ o materiji uređenoj 
Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, br. 120/12) i Zakonom o tržištu 
električne energije („Narodne novine“, br. 22/13, 95/15 i 102/15), stoga je na temelju članka 
18. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09), dopisom od 
25. srpnja 2018., dostavio predmetni podnesak na nadležno postupanje Hrvatskoj energetskoj 
regulatornoj agenciji, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 14 (dalje: HERA), 
obavijestivši pritom poduzetnika RWE dopisom od 25. srpnja 2018. 
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Dana 22. listopada 2018., AZTN je zaprimio podnesak RWE-a u kojem taj poduzetnik navodi 
kako smatra da na temelju propisa nedvojbeno postoji nadležnost AZTN-a da samostalno i 
neovisno o HERI, ali i u suradnji s njom, nadzire i sprječava sve oblike ograničavanja, 
narušavanja ili onemogućavanja tržišnog natjecanja od strane poduzetnika - energetskih 
subjekata. 
 
Stoga je RWE predložio da AZTN postupi po pisanom zahtjevu RWE-a kao inicijativi, u smislu 
članka 37. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, br. 79/09 i 80/13). 
 
U podnesenoj inicijativi RWE-a u bitnome se navodi da HEP-ODS narušava tržišno natjecanje 
prilikom provođenja postupka promjene opskrbljivača električnom energijom. Naime, tijekom 
postupka promjene opskrbljivača provodi se postupak provjere usklađenosti podataka o 
krajnjem kupcu u kojem sudjeluju novi opskrbljivač i operator distribucijskog sustava, a 
podatak koji se između ostalog provjerava jest osobni identifikacijski broj (OIB) krajnjeg 
korisnika. Zbog nepotpune i neažurne baze podataka te neaktivnosti HEP-ODS-a vezano uz 
prikupljanje i ažuriranje baze podataka u odnosu na OIB-ove krajnjih korisnika, u praksi dolazi 
do prekomjerne obustave postupaka promjene opskrbljivača na štetu novih opskrbljivača te 
posljedično do narušavanja funkcioniranja tržišta električne energije. RWE procjenjuje da u 

bazi HEP-ODS-a podatak o OIB-u nedostaje za čak do [30-40]% kupaca - kućanstava, što 

ugrožava konkurenciju na tržištu električne energije. 
 

Prema internoj statistici RWE-a, od [...] zahtjeva za promjenu opskrbljivača u 2017. godini, čak 

[...] (gotovo [...]%) zahtijevanih promjena opskrbljivača obustavljeno je, od čega je [...] 
promjena obustavljena zbog nemogućnosti usklađenja OIB-a. 
 
Kako bi se riješio problem provjere i usklađenja podataka o OIB-u, RWE je HEP-ODS-u u ime 
kupaca koji mijenjaju opskrbljivača dostavljao podatke i potvrde o OIB-u odnosnog kupca. 
Međutim, usprkos jasnoj odredbi članka 6. stavka 2. točke 7. Pravila o promjeni opskrbljivača, 
prema kojoj krajnji kupac daje ovlaštenje novom opskrbljivaču da za krajnjeg kupca obavlja 
sve radnje vezane uz postupak promjene opskrbljivača, HEP-ODS odbio je tako dostavljene 
podatke, uz obrazloženje da se navedena odredba ne može primjenjivati na dostavu OIB-a jer 
je to strogo osoban podatak. 
 
Opskrbljivači su zatim pokušali pronaći drugo rješenje ovog problema te je u sklopu radne 
skupine koja je formirana od predstavnika opskrbljivača i predstavnika HEP-ODS-a te HEP 
grupe postignut dogovor da se OIB-ovi kupaca koje opskrbljivači dostave HEP-ODS-u 
usporede s podacima u APIS-ovoj bazi te ako se podudaraju da HEP-ODS te podatke upisuje 
u svoju bazu podataka i posljedično omogući promjenu opskrbljivača. 
 
Neovisno o navedenom, problemi s podatcima o OIB-u nastavili su se i nakon postizanja 

dogovora na razini radne skupine pa je tako u prvih 5 mjeseci 2018. godine od [...] zahtijevanih 

promjena opskrbljivača od strane RWE-a [...] obustavljeno zbog nemogućnosti usklađenja 

OIB-a. 
 
Osim toga, postoje i primjeri gdje je HEP-ODS utvrdio da provjera usklađenosti podataka nije 
uspjela, usprkos tome što su podaci o OIB-u prema APIS-u bili točni. 
 
Kao dokaz navedenom, RWE je dostavio Ispis iz računalnog sustava promjene opskrbljivača 
putem kojeg komuniciraju opskrbljivači te Ispis iz OIB baze Ministarstva financija, iz kojeg je, 
navodi RWE, razvidno da je na dan 19. travnja 2018., u odnosu na zahtjeve za promjenu 

opskrbljivača koje je inicirao podnositelj inicijative za svoje kupce, postojalo čak [...] slučajeva 

gdje je sustav HEP-ODS-a onemogućio promjenu opskrbljivača zbog OIB-a, usprkos tome što 
je RWE u zahtjevu za promjenu opskrbljivača dostavio OIB koji je prema bazi podataka 
Ministarstva financija točan. 
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Nadalje, problemi s usklađivanjem podataka postoje vezano uz preminule osobe u odnosu na 
koje se vodi ostavinska rasprava jer HEP-ODS ne dopušta promjenu opskrbljivača za isporuku 
električne energije u kućanstva u kojima je osoba na koju glasilo obračunsko mjerno mjesto 
(brojilo) preminula, sve do okončanja ostavinske rasprave, uz obrazloženje da bi se u 
suprotnom „prejudicirao“ ishod ostavinske rasprave, što je, smatra podnositelj inicijative, 
neosnovan argument jer se radi o potpuno zasebnom pravnom pitanju koje se utvrđuje u 
posebnom pravnom postupku. Podnositelj inicijative procjenjuje da je 20-30% hrvatskog tržišta 
električne energije nedostupno iz razloga neriješenih imovinskopravnih odnosa, što efektivno 
znači da 20-30% kupaca na teritoriju Republike Hrvatske nema pravo na promjenu 
opskrbljivača. Pritom se takvim kupcima onemogućava promjena opskrbljivača zbog 
neriješenih imovinskopravnih odnosa iako im HEP Elektra d.o.o. čitavo vrijeme uredno 
isporučuje i naplaćuje električnu energiju. 
 
RWE navodi da Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom („Narodne 
novine“, br. 85/15) u Republici Hrvatskoj ovo pitanje uređuju na način da je člankom 31. 
stavkom 2. propisano da u slučaju smrti fizičke osobe operator sustava i opskrbljivač mogu 
nastaviti isporuku električne energije fizičkoj ili pravnoj osobi koja je u posjedu građevine ili 
dijela građevine do saznanja za novog vlasnika, uz uvjet urednog podmirivanja svih dospjelih 
novčanih obveza za to obračunsko mjerno mjesto. Prema tome, zaključuje podnositelj 
inicijative, u slučaju smrti osobe na koju glasi obračunsko mjerno mjesto ne priječi se daljnja 
isporuka i naplata električne energije od strane postojećeg opskrbljivača, ali se priječi 
promjena opskrbljivača te je postojeći regulatorni okvir diskriminatoran. Uzimajući u obzir 
trajanje ostavinskih i drugih postupaka u kojima se rješavaju imovinskopravni odnosi, on de 
facto predstavlja za nove opskrbljivače električnom energijom prepeku ulasku na 20 do 30% 
hrvatskog tržišta električne energije u trajanju od više godina, koliko je u prosjeku potrebno da 
bi se proveli postupci rješavanja imovinskopravnih odnosa. 
 
Zbog neadekvatnosti baze podataka HEP-ODS-a u odnosu na OIB-ove krajnjih kupaca i zbog 
problema prilikom postupka provjere usklađenosti podataka, smatra RWE, značajan dio 
hrvatskog tržišta električne energije u potpunosti je zatvoren i nedostupan za sve nove 
opskrbljivače. Dodatnih 20-30% tržišta zatvoreno je zbog situacije koja nastaje u odnosu na 
osobe koje su preminule i u odnosu na koje se vodi ostavinska rasprava. 
 
Nadalje, RWE navodi kako problemi vezani uz podatke o krajnjim kupcima kojima barata 
operator distribucijskog sustava postoje i utoliko što postoje indikacije da HEP-ODS te podatke 
prosljeđuje, odnosno čini dostupnim društvima HEP grupe koja se bave energetskom 
djelatnošću opskrbe električnom energijom, kao što je HEP Opskrba, koja onda formiraju svoju 
tržišnu i marketinšku strategiju na temelju tako dobivenih podataka, a koja društva bi zapravo 
trebala poslovati pod jednakim tržišnim uvjetima kao i svi ostali opskrbljivači električnom 
energijom. 
 
Također, navodi kako se u slučajevima usklađenja podataka o krajnjem kupcu prilikom 
provođenja postupka promjene opskrbljivača u praksi javljaju i brojni problemi koji se odnose 
na stanje brojila i razgraničenje potrošnje kupaca koji mijenjaju opskrbljivača. Prema internoj 

statistici RWE-a, od [...] zahtjeva za promjenu opskrbljivača čak [...] zahtijevanih promjena 

opskrbljivača obustavljeno je zbog nemogućnosti očitanja brojila, a u konačnici [...] kupca 

nikada nisu uspjeli promijeniti opskrbljivača. 
 
Glavne poteškoće s kojima se susreću novi opskrbljivači kod obustava postupka promjene 
opskrbljivača nastaju na temelju odredbe članka 9 odnosno 13. Pravila o promjeni 
opskrbljivača koja dozvoljava obustavu postupka u slučaju da očitanje brojila nije moguće 
provesti od strane HEP-ODS-a, a da pritom nisu utvrđeni konkretni kriteriji i radnje koje HEP-
ODS mora poduzeti radi uspješnog očitanja brojila. 
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RWE se očitovao kako je Pravilima o promjeni opskrbljivača propisana obveza operatora da u 
roku od 8 dana od zaprimanja zahtjeva za promjenu opskrbljivača u dogovoru s kupcem očita 
brojilo u skladu s Pravilima za razgraničenje, međutim navodi kako je iz perspektive 
opskrbljivača nemoguće utvrditi je li HEP-ODS doista pokušao postići dogovor s krajnjim 
kupcem i jesu li zaposlenici operatora doista izašli na teren radi očitanja brojila, jer ne postoji 
dužnost operatora da dokaže da je postupao na propisani način, niti postoji obveza da pokuša 
izvršiti očitanje više od jednom. Također, niti Pravilima o promjeni opskrbljivača niti Pravilima 
za razgraničenje nije propisana dužnost operatora da dokaže da očitanje nije bilo uspješno. 
 
Nadalje, uslijed prijašnjih propisa o gradnji, postoji određeni broj građevina kod kojih je brojilo 
smješteno s vanjske strane građevine, u ormaru brojila kojemu pristup ima samo operator 
sustava, a ne i sam vlasnik građevine. Povrh navedenog, očitanje je na takvim mjernim 
mjestima tehnički zahtjevno s aspekta očitanja pod šifrom niže i više tarife te je i iz toga razloga 
nepristupačno kupcima. 
 
Slijedom navedenog, postoji određeni broj korisnika mreže, odnosno kupaca, kod kojih novi 
opskrbljivač nije u mogućnosti očitati brojilo, a to nije u mogućnosti učiniti ni sam kupac. 
Rješenje ovog problema podnositelj inicijative vidi u analognoj primjeni pravila očitanja brojila 
plina, gdje je predviđeno i uputa je HERE da se u slučaju nemogućnosti očitanja brojila 
razgraničenje vrši prema procjeni. 
 
Nadalje, RWE navodi kako se kao opskrbljivač susreće s problemom kvalitete mjernih 
podataka i kvalitetom njihove procjene, s jedne strane prilikom postupka promjene 
opskrbljivača i pritom formiranja cijene, a s druge strane i kasnije tijekom obračuna 
akontacijskih rata. 
 
Kao opskrbljivač kupcu nudi određenu cijenu električne energije i izrađuje izračun mjesečne 
rate te izračun uštede na temelju povijesne potrošnje, a zatim mu operator distribucijskog 
sustava dostavlja mjerne podatke i procjenu potrošnje, na temelju kojih akontacijske rate glase 
na iznose koji su višestruko veći i značajno odstupaju od inicijalne procjene novog 
opskrbljivača, uslijed čega se potrošač osjeća prevareno od stane novog opskrbljivača, bez 
obzira na okolnost što u konačnici potrošač doista dobije povoljniju uslugu jednom kada se 
provede usklađenje. 
 
Isti problem postoji i nakon promjene opskrbljivača jer akontacijske rate novi opskrbljivač izdaje 
na temelju podataka o procijenjenoj potrošnji za sljedećih 6 mjeseci koje mu dostavlja operator 
distribucijskog sustava. U slučajevima kada opskrbljivač dobiva neosnovano povećane 
procjene potrošnje, dolazi do velikih oscilacija u akontacijskim ratama i obračunu razdoblja. 
Ispravak i usklađenje akontacijskih rata krajnji kupac može zatražiti i dobiti samo tako da uputi 
prigovor na očitanje potrošene električne energije operatoru sustava te da dostavi svoje 
očitanje. 
 
Podnositelj inicijative smatra da je iz perspektive zaštite potrošača ovakva situacija krajnje 
otegotno rješenje jer problem oko obračuna i naplate električne energije koji nastaje isključivo 
krivnjom operatora sustava krajnji korisnici - potrošači trebaju rješavati s dva odvojena 
subjekta: operatorom sustava i opskrbljivačem, a čime se procedura dvostruko komplicira.  
 
Sve ove okolnosti zajedno, navodi RWE, rezultiraju nezadovoljstvom njegovih kupaca, koji su 
kritični prema prevelikim oscilacijama u akontacijskim ratama, bez obzira na povrat 
preplaćenog dijela, dok podnositelju interno nastaju problemi stabilnosti novčanog toka te 
odnosa i brige za kupce jer ispostavljeni računi i akontacijske rate ne odgovaraju onome što je 
kupac potrošio ili očekivao. 
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U oba slučaja RWE kao novi opskrbljivač primoran je po pozivu, obavijesti odnosno prigovoru 
kupca, na vlastitu inicijativu i rizik, samoinicijativno snižavati akontacijske rate kako bi kupcu 
omogućio onakvu uslugu kakvu je obećao i ponudio. Pritom novi opskrbljivač i dalje plaća 
HEP-u mrežarinu prema uvećanim podatcima, čime za novog opskrbljivača nastaju dodatna 
financijska opterećenja i troškovi koje u uvjetima transparentnog postupanja operatora 
distribucijskog sustava ne bi imao. 
 
Navedeno postupanje, smatra RWE, upućuje na to da HEP-ODS koristi poziciju i funkciju 
operatora distribucijskog sustava kako bi neovlašteno utjecao na tržište električne energije 
tako da diskreditira podnositelja i druge opskrbljivače na tržištu, od čega izravnu korist imaju 
jedino druga društva HEP grupe koja su također opskrbljivači i koja bi trebala poslovati na 
tržišnim principima i u konkurentskim tržišnim uvjetima. 
 
Ovakvo postupanje, prema mišljenju RWE-a, predstavlja protupravno i tržišno osjetljivo 
postupanje koje utječe kako na transparentnost i funkcioniranje tržišta, tako i na prava 
potrošača - kupaca električne energije te faktično predstavlja ometanje tržišne utakmice i 
opstrukciju funkcioniranja tržišta električne energije. 
 
Naposljetku, podnositelj inicijative ističe da HEP grupa u posljednje vrijeme sustavno provodi 
medijsku kampanju putem koje optužuje RWE i druge opskrbljivače da se lažno predstavljaju 
kao HEP te putem koje se implicira da ponašanje svih drugih opskrbljivača na tržištu 
predstavlja zavaravajuću i nepoštenu tržišnu praksu. HEP grupa na taj način u javnom prostoru 
stigmatizira sve svoje tržišne takmace. 
 
Uslijed navedene medijske kampanje, kupci zaziru od sklapanja novih ugovora o opskrbi i 
odustaju od već sklopljenih ugovora o opskrbi, što je u konačnici u odnosu na RWE rezultiralo 

(dodatnim) gubitkom od [...] kupaca samo po osnovi prava na jednostrani raskid ugovora u 14-

dnevnom roku prema Zakonu o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14 i 115/15). 
 
Podnositelj inicijative smatra da provođenje medijske kampanje na opisani način predstavlja 
izravnu diskriminaciju novih opskrbljivača na tržištu, stavlja nove opskrbljivače u nejednak 
položaj te čini svojevrsnu barijeru ulasku i sudjelovanju na tržištu električne energije u 
Republici Hrvatskoj. 
 
Osim opskrbljivača, diskriminiraju se i njihovi kupci, pa se tako, primjerice, u pojedinim 
distribucijskim područjima kupcima RWE-a kod kojih je došlo do kvara na mreži koji sprječava 
opskrbu, sugerira da će operator distribucijskog sustava njihov problem riješiti ako sklope 
ugovor o opskrbi s društvima HEP grupe, odnosno da u suprotnom njihov predmet neće biti 
riješen ili primjerice HEP-ODS ne postupa u propisanim rokovima u slučajevima zahtjeva za 
uključenjem i isključenjem kupaca RWE-a, što izravno utječe na nezadovoljstvo kupaca RWE-
a i ruši reputaciju RWE-a. 
 
2. Prethodno ispitivanje stanja na mjerodavnom tržištu  
 
Kako bi se utvrdile sve činjenične i pravne okolnosti u svrhu utvrđivanja postoje li u konkretnom 
slučaju uvjeti za pokretanje postupka po inicijativi, sukladno odredbi članka 39. ZZTN-a, a 
vezano uz članak 13. ZZTN-a, AZTN je tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom 
tržištu, na temelju odredbe članka 32. točke 1. a) i b) ZZTN-a, zatražio očitovanja, podatke i 
relevantnu dokumentaciju od HEP-ODS-a, dodatno očitovanje od podnositelja inicijative, 
poduzetnika koji prema AZTN-u dostupnim podacima pružaju uslugu opskrbe električnom 
energijom na teritoriju Republike Hrvatske te je zatražio stručnu pomoć od Hrvatske 
energetske regulatorne agencije, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 14 (dalje: 
HERA). 
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2.1. Očitovanje poduzetnika HEP-ODS 

 
Dana 2. siječnja 2019. AZTN je zaprimio podnesak HEP-ODS-a od 28. prosinca 2018., u kojem 
se taj poduzetnik očitovao na inicijativu poduzetnika RWE. Uvodno je naveo da je u razdoblju 
prije 2016. godine postojao problem nedostatka pravila za provedbu postupka promjene 
opskrbljivača, tako da su prva Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom 
donesena 2015. godine. Također, HERA je donijela nove Opće uvjete za korištenje mreže i 
opskrbu električnom energijom („Narodne novine“, br. 85/15), u kojima su dodatno propisana 
pravila za postupanje opskrbljivača na tržištu električne energije, čime je značajno unaprijeđen 
postupak promjene opskrbljivača, dok je HEP-ODS osigurao informatičku podršku za 
provođenje procesa promjene opskrbljivača u skladu s propisanom procedurom, na jedinstven 
način u odnosu na sve opskrbljivače (automatizirani proces sa zajedničkim formatom razmjene 
podataka za sve opskrbljivače). 
 
HEP-ODS navodi da kontinuirano prati proces promjene opskrbljivača te poduzima mjere za 
unaprjeđenje procesa, kao, primjerice, uvođenje novih automatiziranih poruka o razlozima 
nemogućnosti promjene, povezivanje sa sustavom APlS-a za automatsku provjeru OIB-a, 
otklanjanje uočenih grešaka u procesu (sustav je kod pogreške u nazivu kupca dostavljao 
poruku o pogrešnom OIB-u kupca) te ažuriranje i nadopunu matičnih podataka o kupcima i 
obračunskim mjernim mjestima. Ujedno je naveo kako je u tijeku implementacija sustava SAP 
EDM/ECM, kojim će se dodatno unaprijediti informatička podrška za potrebe tržišta električne 
energije u Republici Hrvatskoj. 
 
Naveo je kako je [...]. 
 
Očitovao se da nije provodio medijske kampanje protiv drugih opskrbljivača, u cilju dovođenja 
krajnjih kupaca u zabludu, ni prije 2016. godine, dok je obavljao javnu uslugu opskrbe 
električnom energijom, niti nakon 2016. godine, kada obavlja samo djelatnost distribucije 
električne energije, koja je u kategoriji javne usluge, a koju HEP-ODS kao jedini operator 
distribucijskog sustava pruža svim sudionicima na tržištu električne energije na cijelom 
području Republike Hrvatske, prema propisanim uvjetima. 
 
Novim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, opskrbljivačima 
su izričito zabranjene sljedeće prakse: nepošten i/ili zavaravajući način prodaje, lažno 
predstavljanje, dovođenje krajnjeg kupca u zabludu te korištenje zavaravajućeg oglašavanja. 
 
HEP-ODS navodi da inicijativa poduzetnika RWE za pokretanje postupka utvrđivanja 
narušavanja tržišnog natjecanja nije osnovana te da se predmetni prigovori odnose na 
pojedinačne i operativne probleme u pojedinim poslovnim procesima, odnosno da se ne radi 
o sustavnoj i namjernoj zlouporabi položaja i pristranom postupanju HEP-ODS-a, čime bi se 
narušavalo tržišno natjecanje, te ističe kako postupak promjene opskrbljivača provodi putem 
automatizirane informatičke razmjene podataka, u skladu s Pravilima o promjeni opskrbljivača 
električnom energijom. 
 
HEP-ODS se dalje, vezano uz prigovore RWE-a o vertikalnoj integraciji HEP-ODS-a unutar 
HEP grupe, očitovao na način da su odnosi unutar HEP grupe usklađeni s važećim propisima 
te da ne poduzima aktivnosti u cilju opstrukcije tržišta električne energije, kako to navodi 
podnositelj inicijative. 
 
Vezano za navod RWE-a da HEP-ODS prilikom obavljanja djelatnosti ne postupa na 
transparentan, objektivan i nepristran način te da se uslijed toga javljaju brojne poteškoće u 
postupku promjene opskrbljivača, očitovao se da se postupak promjene opskrbljivača odvija u 
potpunosti na automatizirani način koji je usuglašen sa svim opskrbljivačima, uključujući i 
opskrbljivača RWE, u skladu s važećim propisima. U slučaju nastanka bilo kakvih poteškoća 
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ili nejasnoća u odvijanju tog procesa, opskrbljivači mogu putem elektronske pošte zatražiti 
određena pojašnjenja ili pomoć u rješavanju nastale konkretne situacije. 
 
HEP-ODS se očitovao da trenutno u njegovoj bazi podataka podatak o OIB-u nedostaje za [...] 
korisnika mreže kategorije kućanstvo, odnosno aktivnih obračunskih mjernih mjesta, te da se 
proces prikupljanja podataka o OIB-u korisnika mreže odvija kontinuirano, slanjem obavijesti 
za dostavu OIB-a, prikupljanjem u izravnim kontaktima s korisnicima mreže, prihvaćanjem 
OlB-a dostavljenih od opskrbljivača uz kontrolu u sustavu APlS i uz kontrolu ostalih podataka 
u bazi podataka HEP-ODS-a te zaprimanjem putem mrežne stranice mojamreza.hep.hr. 
 
Naveo je kako je dostava OIB-a obveza korisnika mreže (izravno ili putem opskrbljivača), a 
isto bi tako opskrbljivač, nakon dobivanja poruke od HEP-ODS-a o neodgovarajućem OlB-u, 
trebao upoznati korisnika na obvezu ažuriranja svojih matičnih podataka, u komunikaciji s 
HEP-ODS-om. 
 
HEP-ODS dalje ističe kako je uvidom u sustav razmjene poruka utvrdio da je RWE tijekom 
2018. godine, unatoč poruci HEP-ODS-a da obračunsko mjerno mjesto (OMM) nema OIB, za 
ukupno [...] OMM-a dostavio [...] zahtjeva za promjenom opskrbljivača, što je u prosjeku [...] 
zahtjeva po OMM-u, pa je evidentno da RWE namjerno ili slučajno ponovnim slanjem istih 
zahtjeva povećava broj odbijenih zahtjeva za promjenom opskrbljivača. 
 
Također, sličan problem kod podnositelja inicijative odnosi se i na zahtjeve za promjenu 
opskrbljivača za OMM zajedničke potrošnje električne energije, jer mnoge zgrade nemaju 
riješeno pitanje upravljanja zgradom (OMM bez OIB-a). 
 
Za korisnike bez OIB-a, sustav provjerava podatke iz APlS-ove baze te nakon provjere OIB-a 
provjerava i ime i prezime korisnika mreže u bazi HEP-ODS-a. Nakon provjere ovih podataka, 
sustav upisuje dostavljeni OIB u bazu HEP-ODS-a te je omogućena promjena opskrbljivača. 
Ako se na OMM-u vodi korisnik mreže s različitim imenom i prezimenom od dostavljenog, OIB 
se ne prihvaća te se zahtjev za promjenu opskrbljivača odbija. 
 
Sustav razmjena poruka za proces promjene opskrbljivača u potpunosti je automatiziran, a 
proces se odvija na potpuno isti način neovisno o opskrbljivaču koji podnosi zahtjev. 
Informatički sustav HEP-ODS-a za provjeru dostavljenih podataka ima određeni stupanj 
fleksibilnosti. U slučajevima nesukladnih podataka o imenu i prezimenu korisnika mreže te 
nepostojanja OIB-a, opskrbljivač dobije poruku „OMM nema OIB“ te će HEP-ODS kreirati 
poruku o grešci da ime i prezime kupca nije ispravno navedeno. HEP-ODS zaključuje kako bi 
RWE trebao od korisnika mreže zatražiti točne podatke koji su navedeni na računu te 
pravodobno zatražiti provjeru ili očitovanje vezano za uočeni problem u postupku promjene 
opskrbljivača. 
 
U slučaju promjene vlasnika (nasljedstvo ili kupoprodaja), novi vlasnik dužan je riješiti pitanje 
promjene korisnika mreže (prijepis) u skladu s Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu 
električnom energijom, u propisanom roku (30 dana od kupoprodaje, odnosno 90 dana od 
smrti fizičke osobe). 
 
Zaključno se očitovao da su radnici HEP-ODS-a, koji su u kontaktu s kupcima, educirani za 
postupanje u skladu s važećim propisima, s naglaskom na nepristranost u postupanju, a u 
slučaju prigovora na pojedinačno postupanje radnika nadležni voditelji organizacijskih jedinica 
dužni su postupati prema internim aktima. HEP-ODS ističe kako sustavno radi na unaprjeđenju 
odnosa s korisnicima mreže, u sklopu uspostave jedinstvenog kontakt centra, koji je u završnoj 
fazi. 
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2.2. Dodatno očitovanje podnositelja inicijative 
 
Podnositelj inicijative, na zahtjev AZTN-a, dodatno se u podnesku od 27. ožujka 2019. očitovao 
na navode HEP-ODS-a iz podneska od 28. prosinca 2018. Pritom je bitno napomenuti da je u 
podnesku zaprimljenom 15. ožujka 2019. podnositelj inicijative zatražio izuzete priloge iz 
dostavljenog podneska HEP-ODS-a kako bi se mogao uspješnije očitovati o predmetnoj stvari. 
Dopisom AZTN-a od 18. ožujka 2019. RWE je obavješten da predmetni privici sadrže poslovnu 
tajnu u smislu članka 53. ZZTN-a. Vezano uz navedeno, RWE je istaknuo da ga oznaka 
tajnosti onemogućava da se očituje na suštinu navoda HEP-ODS-a iz razloga nedostatka svih 
potrebnih podataka. 
 
U svom očitovanju RWE uvodno ukazuje na namjeru društava HEP grupe da se kroz zajednički 
nastup na tržištu kod krajnjih kupaca stvori dojam istovjetnosti društava HEP grupe, odnosno 
stvori dojam da HEP grupu ne čine različite pravne osobe s različitim funkcijama na 
energetskom tržištu, čime implicira na međusobnu povezanost društava unutar HEP grupe. 
 
Glede tvrdnji HEP-ODS-a da OIB nedostaje za gotovo [...]% svih korisnika mreže iz kategorije 
kućanstvo, RWE smatra da je samim time [...]% tržišta kupaca električne energije kategorije 
kućanstvo zatvoreno zbog navedenog razloga. Posebice kada se ovaj podatak uzme u 
kontekstu tvrdnje HEP-ODS-a da je sustav razmjena poruka za proces promjene opskrbljivača 
u potpunosti automatiziran. No u praksi se, smatra RWE, pokazalo da HEP-ODS ne upravlja 
takvim automatiziranim sustavom dobro i ne radi na njegovom poboljšanju. 
 
Štoviše, to što je proces automatiziran, smatra RWE, ne oslobađa njegovog upravitelja od 
odgovornosti i dužnosti da sustav poboljša te da ispravlja individualne poteškoće u promjeni 
opskrbljivača. Smatra da je dužnost operatora dati točnu povratnu informaciju i poduzeti radnje 
kako bi se promjena u njegovom sustavu uspješno izvršila. 
 
Navode HEP-ODS-a da se proces prikupljanja podataka o OIB-u odvija kontinuirano 
prihvaćanjem OIB-a dostavljenih od opskrbljivača i uputa opskrbljivačima te da nakon 
dobivanja poruke od HEP-ODS-a o neodgovarajućem OIB-u upoznaje korisnike na obvezu 
ažuriranja matičnih podataka u komunikaciji s HEP-ODS-om, odbacuje iz razloga što smatra 
da se kod neuspjele promjene opskrbljivača zbog nedostatka u OIB-u u većini slučajeva ne 
radi o stvarnoj grešci pogrešnog broja, već se uvijek radi o raznim nedostatcima u evidenciji 
korisnika mreže u HEP-ODS-ovom sustavu. Samim time smatra da nije opravdana tvrdnja 
HEP-ODS-a kako opskrbljivači trebaju uputiti kupce da ažuriraju svoje podatke jer točnije 
podatke od onih koje dostavlja sam opskrbljivač korisnici ne mogu dostaviti. 
 
Navode HEP-ODS-a da RWE opetovano šalje iste zahtjeve kako bi povećavao broj odbijenih 
zahtjeva za promjenom opskrbljivača opravdava navodom da otprilike [...]% zahtjeva koji su 
ponovljeno poslani nakon greške koja glasi „OMM nema OIB“ u konačnici uspješno prođu 
promjenu opskrbljivača. 
 
Međutim, ako se na OMM-u vodi korisnik mreže s različitim imenom i/ili prezimenom od 
dostavljenog, OIB se ne prihvaća te se zahtjev za promjenu opskrbljivača odbija. Dakle, daje 
se informacija da je OIB pogrešan, iako je zapravo problem u imenu i/ili prezimenu korisnika 
mreže. Isto vrijedi i u odnosu na kupca za kojeg je HEP-ODS naveo da nije korisnik mreže. 
 
Jednako tako, nije osnovana niti tvrdnja HEP-ODS-a da podnositelj inicijative u ovakvim 
slučajevima treba tražiti „točne podatke“ od kupca koji su navedeni na računu korisnika mreže, 
jer u postupku promjene opskrbljivača pružatelj usluga opskrbe električnom energijom od 
korisnika treba pribaviti točno propisane podatke, što je u konkretnom slučaju RWE i učinio. 
Ujedno smatra da nije dužan iznalaziti na koje je načine operator mogao (pogrešno) 
evidentirati korisnika u svom sustavu. 
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Također, ono što je bitno prema podnositelju inicijative jest činjenica da nepostojanje podataka 
o OIB-u ili drugačiji naziv kupca u odnosu na navedenog nije zapreka da opskrbljivači HEP 
grupe prodaju električnu energiju tim korisnicima (i za takvu opskrbu izdaju račune), ali je to 
isto nepostojanje OIB-a zapreka da ti isti korisnici mreže postanu kupci bilo kojeg drugog 
opskrbljivača električnom energijom na tržištu. Navedeni se problem očituje i prilikom 
usklađivanja podataka u odnosu na osobe koje su preminule te u odnosu na koje se vodi 
ostavinska rasprava. 
 
Vezano uz kvalitetu mjernih podataka, RWE navodi da je generirana vrijednost očitanja brojila 
također posljedica nemogućnosti dobivanja podatka o očitanom brojilu, iz razloga kao što su 
medijske kampanje, smještaj brojila na građevini te faktične nemogućnosti očitanja od strane 
kupaca. 
 
Naime, ako ne postoji bilo kakva ulazna vrijednost stanja brojila (makar i pogrešna), za ta 
mjerna mjesta ne postoji mogućnost promjene opskrbljivača, što čini još jednu u nizu zapreka 
za funkcioniranje tržišta opskrbe. Istovremeno, ne postoji zapreka da svi ovi korisnici mreže 
ostanu kupci opskrbljivača HEP grupe. 
 
U tim okolnostima, RWE je primoran generirati bilo kakvo stanje brojila jer ako to polje u 
datoteci nije popunjeno sustav HEP-ODS-a automatski prekida promjenu opskrbljivača i 
eliminira mogućnost da HEP-ODS provede razgraničenje po svom očitanju ne starijem od 35 
dana ili po izvanrednom očitanju kroz proces promjene opskrbljivača. 
 
U odnosu na pitanje razgraničenja potrošnje i kvalitete mjernih podataka, prema navodima 
HEP-ODS-a, ovaj utjecaj nastojao se umanjiti ili svesti na prihvatljivu razinu uvođenjem drugog 
kliringa. Iz navedene činjenice, smatra RWE, proizlazi da problem s uravnoteženjem, odnosno 
kvalitetom mjernih podataka postoji još od 2017. godine te je prisutan i danas, pri čemu 
postojeće rješenje na koje se HEP-ODS poziva nije dovoljno operativno i kao takvo djeluje kao 
zapreka nesmetanom funkcioniranju tržišta opskrbe električnom energijom. Također, prema 
mišljenju RWE-a, HEP-ODS nije dostavio podatke o tome koliko i kako su vršene aktivnosti 
očitanja brojila. 
 
Podnositelj inicijative zaključno ističe da su sve navedene greške i poteškoće u postupku 
promjene opskrbljivača električnom energijom okolnosti koje se uz odgovarajući angažman 
operatora sustava mogu relativno jednostavno riješiti. Međutim, HEP-ODS ne poduzima radnje 
upravljene na njihovo rješavanje i ne usavršava sustav jer to nije u interesu društava HEP 
grupe koja se bave opskrbom električnom energijom. Razlog tome jest vertikalna integracija 
društava HEP grupe koja i dalje djeluju zajednički, a razdvajanje je samo deklaratorno. 
 
RWE pritom smatra da svaki predmet u kojem korisnik ne uspije promijeniti opskrbljivača znači 
da taj korisnik ostaje kupac HEP-a i gledano na široj razini, nefunkcioniranje, odnosno vrlo 
slabo i ograničeno funkcioniranje sustava promjene opskrbljivača zbog niza operativnih 
poteškoća, u izravnom je poslovnom interesu HEP grupe. 
 
2.3. Očitovanja poduzetnika koji sudjeluju na tržištu opskrbe električnom energijom 
 
AZTN je vezano uz moguće probleme prilikom postupka promjene opskrbljivača zatražio 
očitovanja od dvanaest poduzetnika opskrbljivača električnom energijom, koji su prema 
saznanjima AZTN-a sudjelovali na tržištu opskrbe električnom energijom u Republici 
Hrvatskoj.  
 
Poduzetnik [...] očitovao se u podnesku zaprimljenom 11. ožujka 2019. kako je imao poteškoća 
prilikom provođenja postupka promjene opskrbljivača, koje su se manifestirale u 
onemogućavanju promjene opskrbljivača u situacijama kada bi novi opskrbljivač OMM 
prijavljivao s datumom koji je bio mjesec ili više mjeseci kasniji od datuma na koji bi trenutni 
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opskrbljivač OMM pokušao raskinuti. U takvom slučaju, kada je [...] opskrbljivač koji raskida 
ugovor s kupcem, sustavno bi od HEP-ODS-a dobivao poruke da se za pojedini OMM zahtjev 
preklapa sa zahtjevom drugog opskrbljivača te se zahtjev [...] za raskid ne bi proveo. Nadalje, 
[...] je imao poteškoća koje su se očitovale u vidu retroaktivne promjene opskrbljivača. Naime, 
prema navodima [...], potpuno je nejasno zašto je HEP-ODS novom opskrbljivaču dao 
ovlaštenje da zahtijeva storniranje prelaska mjernih mjesta nakon što je završio postupak 
promjene opskrbljivača te nakon što je [...] putem sučelja odaslana poruka o raskidu. 
 
To, prema mišljenju [...], znači da je HEP-ODS novom opskrbljivaču dodijelio ovlaštenje koje 
ne može imati niti po jednom propisu. Nadalje, u e-mail poruci poslanoj [...] dana [...], HEP-
ODS istaknuo je da je promjena opskrbljivača (storno raskida) napravljena retroaktivno jer se 
kupac očitovao HEP-ODS-u da ima važeći ugovor o opskrbi s [...] do [...] te da tek s  [...] smije 
napraviti promjenu opskrbljivača. U e-mailu od [...] [...] ponovno ističe da poruke nisu poslane 
na vrijeme, a HEP-ODS odgovara da je [...] poslan „SRASKID“ (storno raskida opskrbe) te da 
je s tom porukom stornirana promjena opskrbljivača. 
 
Ovakvim postupanjem, prema mišljenu [...], HEP-ODS si daje ovlast da regulira ugovorne 
odnose između opskrbljivača i krajnjeg kupca, a koje sukladno relevantnim propisima nikako 
ne može imati. Time mu je prouzročena šteta jer nije mogao znati mora li navedenog kupca 
uračunati u prognozu potrošnje prema kojoj se obračunava energija uravnoteženja. 
 
Poteškoće u promjeni opskrbljivača također su se očitovale u slučaju kada je krajnjem kupcu 
privremeno obustavljena isporuka električne energije zbog neplaćanja dospjelih novčanih 
obaveza od strane [...], nakon čega je unatoč nepodmirenim obvezama promijenio 
opskrbljivača putem sustava HEP-ODS-a, što prema njegovim navodima nije u skladu s Općim 
uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom („Narodne novine“, br. 85/15). 
Također, daljnji problemi očitovali su se u obliku neprovođenja višestrukih zahtjeva za 
privremenu obustavu isporuke električne energije krajnjim kupcima od strane HEP-ODS-a. 
 
[...] se očitovao kako je vezano uz postupanje HEP-ODS-a prilikom postupka promjene 
opskrbljivača električnom energijom podnosio pritužbe HERI. Pritužbe su se odnosile na 
retroaktivnu promjenu opskrbljivača, na što je HERA u svom dopisu [...], utvrdila da HEP-ODS 
nije postupao sukladno mjerodavnim propisima. 
 
Zaključno se očitovao kako nije uvidio nepravilnosti u radu sučelja za razmjenu podataka 
prilikom postupka promjene opskrbljivača električnom energijom. 
 
Dana 6. ožujka 2019. AZTN je zaprimio podnesak poduzetnika [...], u kojem se taj poduzetnik 
očitovao da je imao poteškoća prilikom provođenja postupka promjene opskrbljivača koje su 
se očitovale u obliku retroaktivnog raskida ugovora zbog nepravodobnog postupanja po 
propisanom zahtjevu opskrbljivača (privremena obustava isporuke), zbog čega je prema 
njegovim navodima pretrpio štetu na osnovu isporučene električne energije za kupca, koju 
neće moći naplatiti. 
 
Vezano uz pitanje o tome je li podnosio pritužbe HERI vezano uz postupanje HEP-ODS-a 
prilikom postupka promjene opskrbljivača električnom energijom, [...] nije isključio mogućnost 
podnošenja iste u budućnosti vezano uz predmetnu problematiku. 
 
Slijedom navedenog, [...] navodi kako je uvidio nepravilnosti u radu sučelja za razmjenu 
podataka u obliku naknadnog raskidanja istih mjernih mjesta s razmakom od mjesec dana te 
u obliku dvostrukog fakturiranja, pri čemu se kupcu za isto obračunsko razdoblje i ista 
obračunska mjesta obračunava potrošnja od strane prethodnog i novog opskrbljivača, na što 
je HEP-ODS nakon reklamacije intervenirao u sustav i ispravio grešku. 
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Osim toga, naveo je i nemogućnost provjere OIB-a na portalu HEP-ODS-a iz razloga 
nefunkcionalnosti online servisa „eMjerenja“, čime je ovlaštenom opskrbljivaču onemogućen 
pristup bazi podataka, što za posljedicu ima nemogućnost provedbe postupka sklapanja 
ugovora o opskrbi, za čiju je tehničku provedbu odgovoran opskrbljivač. 
 
Poduzetnik [...] očitovao se u podnesku zaprimljenom 26. veljače 2019. kako ne obavlja 
djelatnost opskrbe električnom energijom. 
  
Poduzetnik [...] očitovao se u podnesku zaprimljenom 13. ožujka 2019. da nije imao poteškoća 
prilikom provođenja postupka promjene opskrbljivača, uz napomenu da se gotovo u potpunosti 
bavio opskrbom pravnih osoba (model „poduzetništvo“) te da nije podnosio pritužbe HERI 
vezano za postupanje HEP-ODS-a prilikom postupka promjene opskrbljivača.  
 
Nadalje, očitovao se da je primijetio nepravilnosti u radu sučelja za razmjenu podataka prilikom 
postupka promjene opskrbljivača, koje se odnose na (ne)pravodobnost informiranja o raskidu 
postojećih ugovora. Naime, prema dosadašnjoj praksi, sve obavijesti o raskidu ugovora o 
opskrbi za pojedina obračunska mjerna mjesta stižu prethodnom opskrbljivaču nakon što je 
promjena već izvršena. Time se dotadašnjem opskrbljivaču nanosi višestruka šteta jer 
opskrbljivač, ne znajući da je ugovor o pojedinom OMM-u već raskinut, kupuje energiju za isto 
OMM za sljedeći mjesec (koju u stvarnosti neće utrošiti, budući da taj OMM više nije u njegovoj 
bilančnoj skupini), čime nedvojbeno nastaje financijska šteta. Još je nepovoljnija situacija ako 
je riječ o OMM-u za koji nisu podmirena dugovanja, jer opskrbljivač tada više nije u mogućnosti 
naložiti obustavu isporuke električne energije (budući da je ugovor raskinut). Stoga rečeni 
poduzetnik smatra da bi jedino rješenje bilo u tome da operator o svim budućim promjenama, 
pogotovo o raskidima, unaprijed obavijesti trenutnog opskrbljivača, i to najmanje 15 dana prije 
provedbe promjene (raskida), a sve kako bi se opskrbljivaču ostavio primjeren rok za 
planiranje, kao i za naplatu otvorenih potraživanja. 
 
Poduzetnik [...] očitovao se u podnesku zaprimljenom 11. ožujka 2019. da nije imao poteškoća 
prilikom promjene opskrbljivača niti je uvidio nepravilnosti u radu sučelja za razmjenu 
podataka. Na isti su se način očitovali poduzetnici [...] u podnesku zaprimljenom 14. ožujka 
2019. te [...] u podnesku zaprimljenom 5. travnja 2019. 
 
Poduzetnik [...] očitovao se u podnesku zaprimljenom 11. ožujka 2019. da je osnovan od strane 
[...] kao društvo s posebnom namjenom u svrhu preuzimanja djelatnosti opskrbe električnom 
energijom krajnjih korisnika. [...] 
 
[...] očitovala se u podnesku zaprimljenom 5. ožujka 2019. da od dobivanja dozvole za 
obavljanje energetske djelatnosti opskrbe od strane HERE nije opskrbljivala krajnje kupce 
električne energije te se bavila samo trgovinom energije prema drugim trgovcima i 
opskrbljivačima električne energije. 
 

Podneskom od 26. veljače 2019., očitovao se poduzetnik [...], koji je naveo da u razdoblju od 

2016. godine do danas na tržištu električnom energijom kao opskrbljivač nije imao poteškoća 
prilikom provođenja postupka promjene opskrbljivača. 
 
Nadalje je naveo da nije podnosio pritužbe po pitanju postupanja HEP-ODS-a prilikom 
promjene opskrbljivača električnom energijom niti je utvrdio nepravilnosti u radu sučelja za 
razmjenu podataka prilikom postupka promjene opskrbljivača. 
 
Smatra da interno sučelje koje je razvijeno unutar HEP grupe, a koje se koristi za svrhu 
tržišnog komuniciranja vezano uz promjenu opskrbljivača, ne zadovoljava tržišne potrebe iz 
aspekata sigurnosti, operabilnosti, strukture i potrebnih mogućnosti te nije u skladu sa 
smjernicama tržišnog komuniciranja na razvijenim tržištima električnom energijom. Nadalje, 
strukturni model poruka treba zadovoljavati eblX model u užem smislu, a u širem smislu tržišne 
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poruke treba razmjenjivati preko enkriptiranog kanala korištenjem XML poruka koje su u 
nekom standardiziranom formatu, kao što su MS-CONS ili EDIF@CT, s dijelom koji dozvoljava 
povlačenje dijela informacija putem API sučelja. 
 
Također je naveo je da u predmetnom razdoblju nije imao prihode od opskrbe električnom 
energijom. 
 

Dana 27. veljače 2019. AZTN je zaprimio podnesak poduzetnika [...], u kojem se u očitovao 

da je ishodio sve dozvole za rad opskrbe i trgovine električnom energijom kod državnih 
institucija, nakon čega je odustao od bavljenja predmetnom djelatnošću, navodeći kao razlog 
promjene na predmetnom tržištu koje su se u međuvremenu manifestirale u obliku cit. 
„nelojalne konkurencije“. 
 
Dana 4. travnja 2019. zaprimljen je podnesak poduzetnika [...], u kojem je između ostalog 
navedeno da sukladno [...] pri čemu nije imala poteškoće prilikom provođenja postupka 
promjene opskrbljivača u razdoblju od 2016. do danas. 
 
2.4. Očitovanje HERE 
 
Kako je u predmetnom slučaju riječ o materiji koja zahtijeva posebna stručna znanja te detaljno 
poznavanje načina funkcioniranja tržišta distribucije električne energije, AZTN je HERI 18. 
veljače 2019. uputio dopis te 14. ožujka 2019. požurnicu, kojima je zatražena stručna i tehnička 
pomoć vezano uz navedenu problematiku.  
 
Predmetnim dopisom zatraženo je očitovanje o tome je li HERA povodom prigovora 
poduzetnika RWE na postupanje poduzetnika HEP-ODS prilikom promjene opskrbljivača 
električnom energijom utvrdila povredu propisa i u čemu se ona sastojala; očitovanje o tome 
je li HERA u razdoblju od 2016. do danas, osim poduzetnika RWE, zaprimila prigovore nekog 
od poduzetnika koji djeluje na tržištu opskrbe električnom energijom na postupanje HEP-ODS-
a vezano uz postupanje prilikom promjene opskrbljivača električnom energijom i o kojim je 
nepravilnostima bilo riječi; očitovanje o tome je li HERA u razdoblju od 2016. do danas 
zaprimila prigovore vezane uz rad sučelja za razmjenu podataka koje se koristi u postupku 
promjene opskrbljivača električnom energijom i je li utvrdila probleme vezano uz rad sučelja; 
očitovanje o tome postoje li objektivne poteškoće vezane uz provjeru OIB-a i očitanje brojila 
od strane HEP-ODS-a prilikom promjene opskrbljivača električnom energijom ili je pretežno 
riječ o problemima subjektivne prirode na strani HEP-ODS-a; podatke o procijenjenim tržišnim 
udjelima opskrbljivača električnom energijom koji su dio HEP grupe u odnosu na tržište 
opskrbe električnom energijom kućanstava i potrošača koji nisu kućanstva na teritoriju 
Republike Hrvatske u 2016., 2017. i 2018. godini, prema kriteriju isporučenog volumena 
električne energije. 
 
HERA se u podnesku zaprimljenom 12. travnja 2019., između ostalog, očitovala da povodom 
prigovora RWE-a na postupanje HEP-ODS-a nije utvrdila izričitu povredu propisa od strane 
HEP-ODS-a prilikom promjene opskrbljivača električnom energijom. Prema mišljenju HERE, 
prilikom provedbe promjene opskrbljivača električnom energijom postoje objektivne poteškoće 
vezane uz provjeru osobnog identifikacijskog broja i očitanja brojila od strane HEP-ODS-a. Dio 
krajnjih kupaca ne dostavlja podatke o osobnom identifikacijskom broju bez obzira na pozive 
HEP-ODS-a za dostavu tih podataka, dok očitanje brojila prilikom promjene opskrbljivača 
električnom energijom u roku od osam radnih dana često nije moguće provesti zbog toga što 
krajnji kupci nisu dostupni. Dio takvih poteškoća objektivne je prirode, dok je dio i u domeni 
interne organizacije procesa HEP-ODS-a. 
 
Zaključno, HERA se očitovala kako u razdoblju od 2016. do danas, osim predmetnog prigovora 
RWE-a, nije zaprimila prigovore poduzetnika koji djeluju na tržištu opskrbe električnom 
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energijom, odnosno opskrbljivača električnom energijom, na postupanje HEP-ODS-a vezano 
uz postupanje prilikom promjene opskrbljivača električnom energijom. 
 
3. Primijenjeni propisi  
 
AZTN je u ovom predmetu primijenio odredbe ZZTN-a, Uredbe o načinu i kriterijima utvrđivanja 
mjerodavnog tržišta („Narodne novine“, br. 9/11; dalje: Uredba o mjerodavnom tržištu) te 
odredbe Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09; dalje: ZUP), 
sukladno članku 3. stavku 1. ZUP-a i članku 35. stavka 1. ZZTN-a. 
 
Uz navedeno, AZTN je izvršio uvid i u odredbe sljedećih zakona, odnosno na temelju zakona 
donesenih propisa koji su u promatranom razdoblju uređivali predmetnu materiju: 

- Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, br. 120/12 i 68/18), 
- Zakon o tržištu električne energije („Narodne novine“, br. 22/13, 95/15,102/15 i 68/18; 

dalje: ZTEE), 
- Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom („Narodne novine“, br. 56/15; 

dalje: Pravila o promjeni opskrbljivača); 
- Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom („Narodne novine“, br. 

85/15). 
 
Člankom 47. stavkom 3. ZTEE-a, određeno je da HERA donosi pravila o promjeni 
opskrbljivača kojima se uređuju uvjeti i postupak promjene opskrbljivača, a koja sadrže 
osobito: 1. postupak promjene opskrbljivača, 2. obveze operatora prijenosnog sustava ili 
operatora distribucijskog sustava u postupku promjene opskrbljivača, 3. obveze opskrbljivača 
u postupku promjene opskrbljivača.  
 
Sukladno članku 47. stavku 4. ZTEE-a, postupak promjene opskrbljivača provodi operator 
prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava. Prema odredbi članka 47. stavka 9. 
ZTEE-a, HERA provodi nadzor nad primjenom pravila o promjeni opskrbljivača.  
 
Odredbom članka 6. Pravila o promjeni opskrbljivača, propisano je da nakon što se krajnji 
kupac odlučio za novog opskrbljivača, tom opskrbljivaču podnosi zahtjev za sklapanje novog 
ugovora o opskrbi. Taj zahtjev osobito sadrži: podatke o krajnjem kupcu (ime i prezime, osobni 
identifikacijski broj (OIB), adresu i broj fiksnog/mobilnog telefona), a za zajedničku potrošnju 
podatke o predstavniku suvlasnika, upravitelju ili osobi koju su korisnici zajedničke potrošnje 
ovlastili za zastupanje prema trećim osobama (ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), 
adresu i broj fiksnog/mobilnog telefona odnosno naziv pravne osobe, osobni identifikacijski 
broj (OIB), adresu i broj fiksnog/mobilnog telefona); podatke o obračunskom mjernom mjestu 
(broj i adresa obračunskog mjernog mjesta); podatak o jedinstvenoj oznaci tarifnog modela 
novog opskrbljivača; podatke o stanju brojila obračunskog mjernog mjesta za koje je zatražena 
promjena opskrbljivača i datum očitanja; odredbu kojom krajnji kupac potvrđuje da je upoznat 
s uvjetima ugovora o opskrbi, pravilima o promjeni opskrbljivača, važećim uvjetima 
opskrbljivača za opskrbu električnom energijom te općim uvjetima za korištenje mreže i 
opskrbu električnom energije; ovlaštenje krajnjeg kupca operatoru sustava za raskid ugovora 
o opskrbi s postojećim opskrbljivačem; ovlaštenje novom opskrbljivaču da za krajnjeg kupca 
obavlja sve radnje vezane uz postupak promjene opskrbljivača; očekivani dan početka 
primjene novog ugovora o opskrbi; trajanje ugovora o opskrbi, uvjete za obnavljanje i raskid 
ugovora o opskrbi ili prestanak pružanja usluga. 
 
Prema odredbi članka 7. Pravila o promjeni opskrbljivača, danom zaprimanja urednog zahtjeva 
za sklapanje novog ugovora o opskrbi započinje postupak promjene opskrbljivača. 
Potpisivanjem zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi krajnji kupac prihvaća sve 
odredbe u zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi, pravila o promjeni opskrbljivača, 
uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom te opće uvjete za korištenje mreže i 
opskrbu električnom energijom. Novi opskrbljivač dužan je krajnjem kupcu prilikom 
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potpisivanja zahtjeva uručiti uvjete opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, kao i tarifni 
model i/ili komercijalne uvjete koji su predmet ugovora, što krajnji kupac potvrđuje svojim 
potpisom na zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi. 
 
Člankom 8. Pravila o promjeni opskrbljivača, određeno je da je novi opskrbljivač dužan u roku 
od dva radna dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za sklapanje novog ugovora o 
opskrbi dostaviti operatoru sustava zahtjev za provjeru usklađenosti podataka koji sadrži: ime 
i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresu i broj fiksnog/mobilnog telefona krajnjeg 
kupca, broj i adresu obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca, jedinstvenu oznaku tarifnog 
modela, stanje brojila i datum očitanja, dan zaprimanja urednog zahtjeva krajnjeg kupca za 
sklapanje novog ugovora o opskrbi te očekivani dan početka primjene novog ugovora o 
opskrbi. 
 
Člankom 9. Pravila o promjeni opskrbljivača, određeno je da nakon što operator sustava od 
novog opskrbljivača zaprimi zahtjev za provjeru usklađenosti podataka, operator sustava 
utvrđuje jesu li podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu iz zahtjeva za provjeru 
usklađenosti podataka usklađeni s podacima operatora sustava, i to: osobni identifikacijski broj 
(OIB), broj obračunskog mjernog mjesta, stanje brojila i jedinstvena oznaka tarifnog modela 
novog opskrbljivača, te provjerava postoji li za isto obračunsko mjerno mjesto već neki drugi 
zahtjev za promjenu opskrbljivača. 
 
Ako su podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu usklađeni s podacima 
operatora sustava, a stanje brojila odgovara procijenjenoj vrijednosti operatora sustava 
sukladno Pravilima za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene 
opskrbljivača, operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja zahtjeva 
za provjeru usklađenosti podataka izdati novom opskrbljivaču potvrdu o usklađenosti 
podataka. 
 
Ako su podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu usklađeni s podacima 
operatora sustava, a potrebno je provesti očitanje brojila sukladno Pravilima za razgraničenje 
potrošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača, operator sustava dužan je u 
dogovoru s krajnjem kupcem očitati brojilo u roku od osam radnih dana od dana zaprimanja 
zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka i izdati potvrdu o usklađenosti podataka novom 
opskrbljivaču. 
 
Ako podaci o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu nisu usklađeni s podacima 
operatora sustava, operator sustava dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja 
zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka o tome obavijestiti novog opskrbljivača te navesti 
koji podaci nisu usklađeni. 
 
Novi opskrbljivač dužan je u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti operatora 
sustava otkloniti nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti podataka i o tome obavijestiti 
operatora sustava, u protivnom se postupak promjene opskrbljivača obustavlja. 
 
Nakon što je novi opskrbljivač otklonio nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti 
podataka i o tome obavijestio operatora sustava, operator sustava dužan je u roku od tri radna 
dana od dana zaprimanja obavijesti novog opskrbljivača o otklanjanju nedostataka iz izdati 
novom opskrbljivaču potvrdu o usklađenosti podataka. 
 
Nakon što je novi opskrbljivač otklonio nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti 
podataka i o tome obavijestio operatora sustava, a potrebno je provesti očitanje brojila u 
postupku promjene opskrbljivača radi razgraničenja potrošnje, operator sustava dužan je u 
dogovoru s krajnjim kupcem očitati brojilo u daljnjem roku od osam radnih dana od dana 
zaprimanja obavijesti novog opskrbljivača o otklanjanju nedostataka. 
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Operator sustava dužan je novom opskrbljivaču u roku od dva radna dana od dana očitanja 
brojila, a najkasnije do uključivo 24. u mjesecu koji prethodi mjesecu primjene novog ugovora 
o opskrbi, dostaviti potvrdu o usklađenosti podataka i mjerne podatke s obračunskog mjernog 
mjesta krajnjeg kupca. 
 
Ako očitanje brojila nije moguće provesti, postupak promjene opskrbljivača obustavlja se. 
 
U slučaju da operator sustava utvrdi kako je na obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca 
u tijeku postupak promjene opskrbljivača započet po drugom opskrbljivaču, postupak 
promjene opskrbljivača pokrenut po kasnijem zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi 
obustavlja se. 
 
U slučaju obustave postupka promjene opskrbljivača, operator sustava dužan je o tome bez 
odlaganja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana obustave postupka, obavijestiti novog 
opskrbljivača. 
 
Člankom 19. i 20. Pravila o promjeni opskrbljivača, određeno je da je operator sustava dužan 
HERI osigurati pristup podacima o promjeni opskrbljivača te da nadzor nad primjenom tih 
Pravila obavlja HERA. 
 
4. Mjerodavno tržište 
 
Sukladno odredbi članka 7. ZZTN-a, mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe 
i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom 
području. 
 
Mjerodavno tržište, sukladno odredbi članka 4. stavku 1. Uredbe o mjerodavnom tržištu, 
utvrđuje se na način da se utvrdi njegova proizvodna dimenzija (mjerodavno tržište u 
proizvodnom smislu) i zemljopisna dimenzija (mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu). 
 
Sukladno članku 5. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u proizvodnom smislu 
obuhvaća sve proizvode za koje potrošači smatraju da su međusobno zamjenjivi s obzirom na 
njihove bitne značajke, cijenu ili način uporabe, odnosno navike potrošača. 
 
Prema članku 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu, mjerodavno tržište u zemljopisnom smislu 
obuhvaća zemljopisno područje na kojem poduzetnici sudjeluju u ponudi ili nabavi proizvoda. 
 
U konkretnom slučaju promatrana su dva povezana tržišta u proizvodnom smislu, i to: 

1. tržište distribucije električne energije, 
2. tržište opskrbe električnom energijom. 

 
HEP-ODS djeluje isključivo na tržištu distribucije električne energije, dok na tržištu opskrbe 
električnom energijom djeluju njegovi povezani poduzetnici HEP Elektra d.o.o. i HEP-Opskrba 
d.o.o. Sva tri poduzetnika dio su HEP grupe kao vertikalno integriranog poduzetnika. 
 
Budući da RWE u svojoj inicijativi spornim smatra postupanje HEP-ODS-a koje se odvija na 
cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, u konkretnom je slučaju kao mjerodavno tržište u 
zemljopisnom smislu određen teritorij Republike Hrvatske. 
 
4.1. Tržište distribucije električne energije 
 
Prema podacima dostupnim na mrežnim stranicama Hrvatske elektroprivrede te podacima iz 
sudskog registra, Hrvatska elektroprivreda d.d. (dalje: HEP) nacionalna je energetska tvrtka, 
koja se bavi proizvodnjom, distribucijom i opskrbom električnom energijom, a u posljednjih 
nekoliko desetljeća i distribucijom i opskrbom kupaca toplinskom energijom i prirodnim plinom. 
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HEP je organiziran u obliku koncerna kao grupacija povezanih društava. Društva u sastavu 
HEP grupe su HEP d.d., kao vladajuće društvo, unutar koga se nalaze sljedeća društva: HEP-
Proizvodnja d.o.o., HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HEP Elektra d.o.o., HEP-
Opskrba d.o.o., HEP-Toplinarstvo d.o.o., HEP-Plin d.o.o., HEP-ESCO d.o.o., HEP-Trgovina 
d.o.o., HEP-Upravljanje imovinom d.o.o., Plomin Holding d.o.o. te HEP-Telekomunikacije 
d.o.o. 
  
HEP-ODS je tvrtka u sastavu HEP grupe koja ima 21 distribucijsko područje (elektru) na 
teritoriju cijele Hrvatske. Za potrebe korisnika mreže, obavlja energetsku djelatnost distribucije 
električne energije, osiguravajući svim korisnicima pristup i korištenje mreže pod jednakim 
uvjetima. Javnu uslugu korištenja mreže HEP-ODS pruža prema unaprijed utvrđenim uvjetima 
i tarifnim metodologijama koje donosi HERA, što znači da je njegov rad javan i nadziran. 
Također pruža podršku svim opskrbljivačima na tržištu električne energije kod provedbe 
procesa promjene opskrbljivača. 
 
Nadalje, sukladno temeljnim načelima i principima organizacije i regulacije energetskih 
djelatnosti, HEP-ODS prilikom obavljanja energetske djelatnosti vođenja i upravljanja 
distribucijskom mrežom, a posebice prilikom provođenja postupka promjene opskrbljivača 
dužan je postupati na transparentan, objektivan i nepristran način, jednak prema svim 
sudionicima na tržištu opskrbe električnom energijom. 
 
Sam pojam distribucije električne energije podrazumijeva razvod električne energije 
distribucijskim mrežama visokog, srednjeg i niskog napona radi njezine isporuke kupcima, koji 
ne uključuje opskrbu. 
 
Ovdje je također bitno napomenuti da je HEP-ODS obavljao opskrbnu djelatnost do studenog 
2016. godine, nakon čega je opskrbnu djelatnost kupaca preuzela HEP Elektra. Time je 
ispunjena obveza iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električnom energijom 
(članak 47. stavak 2.), kojom se izdvojila djelatnost opskrbe, te je na taj način razdvajanjem 
dviju djelatnosti utvrđena statusna promjena podjele društva odvajanjem. 
 
Iz svega navedenog može se zaključiti da je na temelju dodijeljenih isključivih prava riječ o 
zakonski stečenom monopolu, odnosno da HEP-ODS ima vladajući položaj na tržištu 
distribucije električne energije, u smislu članka 12. ZZTN-a, budući da predmetnu uslugu 
obavlja na temelju isključivih prava određenih propisom. 
 
4.2. Tržište opskrbe električnom energijom 
 
Opskrba električnom energijom podrazumijeva kupnju električne energije od proizvođača ili 
trgovca i prodaju električne energije kupcima, uključujući preprodaju električne energije 
krajnjim kupcima. 
 
Tržište opskrbe električnom energijom otvoreno je za sve kupce, uključujući i kategoriju 
kućanstava, čime je omogućen izbor opskrbljivača električnom energijom. Liberalizacija tržišta 
donijela je formiranje cijene električne energije sukladno tržišnim načelima te također za kupce 
mogućnost pregovora o elementima Ugovora o opskrbi električnom energijom. Nadzor 
navedenog tržišta obavlja HERA. 
 
Opskrbljivač je energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe električnom 
energijom te kupuje električnu energiju od proizvođača ili trgovca i prodaje energiju kupcima. 
Opskrbljivači koju su prisutni na tržištu opskrbe električnom energijom na teritoriju Republike 
Hrvatske, uz HEP-Opskrbu koja je u sastavu HEP grupe, sljedeći su poduzetnici: [...]. 
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Treba napomenuti kako su opskrbljivači električnom energijom [...] prenijeli sve sklopljene 
ugovore o opskrbi električnom energijom na RWE pa stoga spomenuti opskrbljivači u 2019. 
godini više nisu sudionici tržišta električne energije te većinu njihovih krajnjih kupaca 
električnom energijom opskrbljuje RWE.  
 
Također sukladno očitovanju HERE, [...]. 
 
Nadalje, na tržištu opskrbe električnom energijom prisutna je i usluga javne usluge opskrbe 
električnom energijom koja je povjerena tvrtki HEP Elektra d.o.o. kao članici HEP grupe, čije 
je djelovanje pružanja javne usluge u svojstvu univerzalne usluge tj. zajamčene opskrbe 
određeno od strane Vlade Republike Hrvatske. Sukladno članku 6. ZTEE-a, javne usluge 
pružaju se na nepristran, transparentan i lako provjerljiv način. 
 
Naime, u slučaju da se neki kupac iz određenog razloga nije opredijelio za određenog 
pružatelja opskrbe električnom energijom on automatski biva dodijeljen HEP Elektri. U slučaju 
da kupac želi prijeći na tržišnu uslugu, potpisivanjem ugovora u mogućnosti je prijeći na jednog 
od navedenih pružatelja usluge opskrbe električnom energijom u sklopu tržišne usluge. 
 
5. Analiza postupanja poduzetnika HEP-ODS 
 
Prema navodima podnositelja inicijative, sporno je djelovanje poduzetnika HEP-ODS prilikom 
postupka promjene opskrbljivača električnom energijom, koje se očituje u diskriminaciji kupaca 
koji su promijenili opskrbljivača, dovođenjem krajnjih kupaca u zabludu medijskom kampanjom 
protiv drugih opskrbljivača na tržištu električne energije te problemima koji se pojavljuju 
prilikom razgraničenja potrošnje i kvalitete mjernih podataka kod obračuna potrošnje. 
 
Navedeno je, prema navodima podnositelja inicijative, povezano s vertikalnom integracijom 
HEP-ODS-a unutar HEP grupe, s ciljem opstrukcije tržišta opskrbe električne energije u korist 
drugih društava HEP grupe, ponajprije društva HEP Elektra d.o.o., kao opskrbljivača u obvezi 
javne usluge, te društva HEP-Opskrba d.o.o., koje obavlja djelatnost opskrbe električnom 
energijom. 
 
Podnositelj inicijative prvenstveno ukazuje na postupanje poduzetnika HEP-ODS, kojemu su 
na temelju Zakona o tržištu električne energije dodijeljena isključiva prava distribucije 
električne energije, u sklopu koje se nalazi i usluga pristupa mreži, pri čemu podnositelj 
inicijative smatra spornim postupanje tog poduzetnika prilikom provođenja postupka promjene 
opskrbljivača električnom energijom. Navedeno postupanje utječe na poslovanje podnositelja 
inicijative jer u praksi, uslijed izostanka adekvatnih aktivnosti od strane HEP-ODS-a u svrhu 
prikupljanja OIB-a i ažuriranja baze podataka, dolazi do prekomjerne obustave postupaka 
promjene opskrbljivača. 
 
Sukladno članku 13. ZZTN-a, zabranjena je svaka zlouporaba vladajućeg položaja jednog ili 
više poduzetnika na mjerodavnom tržištu, a osobito: 

1. izravno ili neizravno nametanje nepravednih kupovnih ili prodajnih cijena, odnosno 
drugih nepravednih trgovinskih uvjeta, 

2. ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehnološkog razvitka na štetu potrošača, 
3. primjena nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, čime ih se 

dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju, 
4. uvjetovanje sklapanja ugovora pristankom drugih ugovornih strana na dodatne obveze, 

koje po svojoj prirodi ili običajima u trgovini nisu u izravnoj vezi s predmetom tih 
ugovora. 

 
Slijedom navedenog, nakon preliminarnog utvrđenja da se HEP-ODS nalazi u vladajućem 
položaju na tržištu distribucije električne energije u Republici Hrvatskoj, AZTN je ispitivao ima 
li u postupanju tog poduzetnika elemenata koji bi ukazivali na potencijalno zlouporabno 
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postupanje u obliku moguće primjene nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim 
poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju, u smislu 
članka 13. točke 3. ZZTN-a. 
 
Budući da je HERA sektorski regulator koji, između ostalog, nadzire provedbu postupka 
promjene opskrbljivača električnom energijom te kojem je na nadležno postupanje u srpnju 
2018. dostavljen podnesak RWE-a po kojem je ona postupala, posebno je značajno njeno 
očitovanje zaprimljeno 12. travnja 2019., u kojem se očitovala kako povodom prigovora RWE-
a do sada nije utvrdila izričitu povredu propisa prilikom promjene opskrbljivača električnom 
energijom. 
 
Prema mišljenju HERE, prilikom provedbe promjene opskrbljivača električnom energijom 
postoje objektivne poteškoće vezane uz provjeru osobnog identifikacijskog broja i očitanja 
brojila od strane HEP-ODS-a, jer dio krajnjih kupaca ne dostavlja podatke o osobnom 
identifikacijskom broju bez obzira na pozive HEP-ODS-a za dostavu tih podataka, dok očitanje 
brojila prilikom promjene opskrbljivača električnom energijom u roku od osam radnih dana 
često nije moguće provesti zbog toga što krajnji kupci nisu dostupni. Dio takvih poteškoća, 
kako navodi HERA, jest objektivne prirode, dok je dio i u domeni interne organizacije procesa 
HEP-ODS-a. 
 
Zaključno, HERA se u svom podnesku očitovala kako u razdoblju od 2016. do kraja 2018. 
godine, osim predmetnog prigovora RWE-a, nije zaprimila prigovore poduzetnika koji djeluju 
na tržištu opskrbe električnom energijom, odnosno opskrbljivača električnom energijom, na 
postupanje HEP-ODS-a vezano uz postupanje prilikom promjene opskrbljivača električnom 
energijom. 
 
AZTN pritom ističe kako se neki prigovori RWE-a, kao što je nemogućnost promjene 
opskrbljivača električne energije dok se ne završi ostavinski postupak, odnose na propise 
kojima je regulirana provedba promjene opskrbljivača pa činjenica kako HEP-ODS postupa 
sukladno tim propisima u konkretnom slučaju ne upućuje na njegovo zlouporabno postupanje. 
 
Nadalje, iz očitovanja poduzetnika koji obavljaju djelatnost opskrbe električnom energijom na 
teritoriju Republike Hrvatske utvrđeno je kako su na postupak promjene pružatelja opskrbe 
električnom energijom primjedbe iznijela dva poduzetnika, [...]. Vezano uz nepravilnosti u radu 
sučelja za razmjenu podataka koje koristi HEP-ODS, svoje su primjedbe iznijela četiri 
poduzetnika [...]. 
 
Ovdje je potrebno napomenuti da je sustav razmjene poruka vezan uz proces promjene 
opskrbljivača u potpunosti automatiziran, a proces se odvija na potpuno isti način, neovisno o 
opskrbljivaču koji podnosi zahtjev, pa HEP-ODS u tehničkom smislu nije u mogućnosti dovoditi 
svoje povezane poduzetnike u povoljniji položaj u odnosu na ostale tržišne takmace na tržištu 
opskrbe električnom energijom. 
 
Osim toga, iz podataka koje je dostavio HEP-ODS u privitku podneska od 2. siječnja 2019., 
razvidno je da je nemogućnost promjene opskrbljivača prisutna i u slučaju drugih poduzetnika, 
pa tako i poduzetnika HEP-Opskrba kao povezanog poduzetnika HEP-ODS-a. Tako je 
prosječna uspješnost promjene opskrbljivača električnom energijom u 2016., 2017. i 2018. 
godini (broj usklađenih zahtjeva za promjenom opskrbljivača električnom energijom u odnosu 
na broj ukupnih zahtjeva za promjenom opskrbljivača električnom energijom) za HEP-Opskrbu 
iznosila [...], dok je za RWE iznosila [...]. 
 
Navedeno implicira da su problemi u postupku promjene opskrbljivača prisutni i u slučaju 
povezanih poduzetnika HEP-ODS-a, čak i u većoj mjeri nego kod RWE-a, što ne ukazuje na 
zaključak da je riječ o mogućem narušavanju tržišnog natjecanja primjenom nejednakih uvjeta 
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na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, čime ih se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu 
na konkurenciju. 
 
6. Odluka Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
Na temelju dostavljene dokumentacije i utvrđenog činjeničnog stanja tijekom prethodnog 
ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), 
sukladno ovlastima iz članka 27. i članka 31. ZZTN-a, na sjednici 12/2019., održanoj 18. travnja 
2019., razmatralo je navedeni predmet te je donijelo odluku da se inicijativa poduzetnika RWE, 
u smislu članka 38. stavaka 5. i 9. ZZTN-a, odbaci jer ne postoje uvjeti za pokretanje postupka 
AZTN-a po službenoj dužnosti radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja 
tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika HEP-ODS, u smislu 
članka 39. ZZTN-a, a primjenom članka 13. ZZTN-a. 
 
Vijeće svoju odluku obrazlaže kako slijedi: 
 
AZTN je tijekom prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu utvrđivao postoje li 
dostatne indicije koje potvrđuju navode podnositelja inicijative da HEP-ODS prilikom postupka 
promjene opskrbljivača električnom energijom primjenjuje nejednake uvjete na istovrsne 
poslove s drugim poduzetnicima, čime RWE dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na 
konkurenciju, prvenstveno u odnosu na povezana društva HEP-ODS-a, u smislu članka 13. 
točke 3. ZZTN-a. 
 
Postupak promjene opskrbljivača električnom energijom uređen je propisima iz energetskog 
sektora (navedenih na stranici 13. ovoga rješenja) nad kojima nadzor provodi HERA. 
 
Vijeće je stoga posebno uzelo u obzir očitovanje HERE, kao sektorskog regulatora, koja se u 
podnesku zaprimljenom 12. travnja 2019. očitovala kako povodom prigovora RWE-a nije 
utvrdila izričitu povredu propisa prilikom promjene opskrbljivača električnom energijom, pri 
čemu je također navela kako u razdoblju od 2016. do danas, osim predmetnog prigovora RWE-
a, nije zaprimila nikakve druge prigovore opskrbljivača električnom energijom na slično 
postupanje HEP-ODS-a. 
 
U odnosu na navode podnositelja inicijative, iz analize prikupljenih podataka i očitovanja 
proizlazi kako je sustav razmjene poruka vezan uz proces promjene opskrbljivača u potpunosti 
automatiziran, a proces se odvija na potpuno isti način, neovisno o opskrbljivaču koji podnosi 
zahtjev, pa HEP-ODS u tehničkom smislu nije u mogućnosti dovoditi svoje povezane 
poduzetnike u povoljniji položaj u odnosu na ostale tržišne takmace na tržištu opskrbe 
električnom energijom. 
 
Pritom je iz podataka koje je dostavio HEP-ODS razvidno je da su problemi u postupku 
promjene opskrbljivača prisutni i u slučaju povezanih poduzetnika HEP-ODS-a, čak i u većoj 
mjeri nego kod RWE-a, što ne ukazuje na zaključak da je riječ o mogućem narušavanju 
tržišnog natjecanja primjenom nejednakih uvjeta na istovrsne poslove s drugim poduzetnicima, 
čime ih se dovodi u nepovoljniji položaj u odnosu na konkurenciju. 
 
Zaključno, važno je naglasiti da se određeni prigovori RWE-a, kao što je nemogućnost 
promjene opskrbljivača električne energije dok se ne završi ostavinski postupak, odnose na 
energetske propise kojima je regulirana provedba promjene opskrbljivača pa činjenica kako 
HEP-ODS postupa sukladno tim propisima u konkretnom slučaju ne upućuje na njegovo 
zlouporabno postupanje. 
 
Stoga u konkretnom slučaju nema dovoljno indicija za pokretanje postupka utvrđivanja 
sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja, po službenoj dužnosti, protiv 
HEP-ODS-a, u smislu članka 39. ZZTN-a, a vezano uz primjenu članka 13. ZZTN-a. 
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Slijedom navedenog, AZTN je na temelju odluke Vijeća, a primjenom članka 38. stavka 5. 
ZZTN-a, odlučio kao u izreci ovoga rješenja. 
 
 
Uputa o pravnom lijeku 
 
Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali podnositelj inicijative može tužbom pokrenuti 
upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana 
od dana dostave ovog rješenja. 
 
 

Predsjednik Vijeća  
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
Mladen Cerovac, mag. iur. 

 

 

 
 
Napomena: 
Sukladno članku 53. ZZTN-a, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu izuzeti su od objavljivanja te su u 
tekstu navedeni podaci označeni [...], odnosno koriste se podaci u rasponu. 

 

 


