
OBAVIJEST POTROŠAČIMA 

 
Poštovani, 

U posljednje su vrijeme kućanstva, potrošači Energo metana kao i potrošači ostalih 
opskrbljivača u Hrvatskoj izloženi intenzivnoj medijskoj kampanji ali i izravnim kontaktima od 
strane tzv. prodajnih predstavnika novog opskrbljivača plinom. 

Dužnost nam je upozoriti potrošače našeg distribucijskog područja na neke tvrdnje koje je taj 
novi opskrbljivač dao u svojoj „informaciji za medije“, a kojima namjerno obmanjuje javnost i 
potencijalne kupce: 

Obmana 

„Prvi put u povijesti hrvatski građani od danas mogu slobodno birati novog opskrbljivača 
plinom za svoje kućanstvo“. 

Točan podatak je da prema Zakonu o tržištu plina, status povlaštenog kupca tj. kupca koji 
slobodno bira opskrbljivača, kućanstva imaju još od 1. kolovoza 2008. godine.! 

Obmana 

Paušalna procjena uštede od „pet posto na svojim računima“. 

U primjeru tzv „standardnog cjenika“ nudi se 5% ali samo na dio cijene plina (nabavnu cijenu 
i opskrbnu maržu - koja je jednaka za sve opskrbljivače). Budući da se ukupna cijena plina i 
iznos računa sastoji još i od naknada za distribuciju na koje se ne daje popust, krajnja ušteda 
je svakako manja od 5% 

Obmana 

Tvrdnja o prosječnoj uštedi „i do dva mjesečna računa godišnje.“ 

Ovdje se ne navodi bitan podatak, a taj je o koja se „dva mjesečna računa“ radi, jer dva 
prosječna računa kućanstava za mjesece srpanj i kolovoz iznose manje od 5% ukupne 
godišnje potrošnje, dok računi za prosinac i siječanj predstavljaju gotovo 40% godišnjeg 
iznosa za potrošeni plin! 

Obmana 

Navodeći podatak o velikoj količini plina koju isporučuje u europskim zemljama opskrbljivač 
koji se nudi iznosi tvrdnju da je „samim tim sigurnost opskrbe potpuno zajamčena“ 

Sigurnost opskrbe u slučajevima kriznih stanja i moguće nestašice plina ne ovisi o 
opskrbljivaču, nego je određena Uredbom o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca 
u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (NN 65/15), pri čemu se sva kućanstva tretiraju 
jednako bez obzira kojem opskrbljivaču pripadaju. 

 

Osim navedenog podsjećamo da je Energo metan d.o.o. na području Grada Samobora 
opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge, što znači da svojim potrošačima iz kategorije 
kućanstva isporučuje plin po reguliranoj cijeni, koju određuje Hrvatska energetska 
regulatorna agencija (HERA). 

U slučaju sklapanja ugovora o opskrbi s bilo kojim drugim opskrbljivačem, cijena plina 
određuje se slobodno tim ugovorom. 

Ukoliko se ipak odlučite za novog opskrbljivača, savjetujemo da se detaljno informirate o 
svim elementima Ugovora o opskrbi i ostalim uvjetima opskrbe. 

 

S poštovanjem 

 
         Vaš 


