IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta

Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
provodi savjetovanje

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

Svrha dokumenta

Ovaj podzakonski akt je izrađen temeljem odredbi Zakona o tržištu električne
energije u koji je transponiran tzv. Treći energetski paket Europske zajednice.
Usvojena Pravila uređuju odnose u postupku promjene opskrbljivača električnom
energijom. Stoga ona imaju značaj za sve kupce električne energije koji žele
promijeniti svog opskrbljivača. Pravila su koncipirana tako da što više olakšaju
proceduru promjene opskrbljivača. Postupak promjene opskrbljivača provodi HEP –
Operator distribucijskog sustava d.o.o. putem elektroničkog sučelja. Iznimno, za
kupce na visokom naponu taj postupak provodi Hrvatski operator prijenosnog
sustava d.o.o. Usvojena Pravila će zahvaljujući jednostavnoj koncepciji pospješiti
razvoj tržišta električne energije u području maloprodaje.
Postupak promjene opskrbljivača počinje nakon što se kupac odlučio za konkretnog
opskrbljivača. Trajanje postupka ograničeno je na razdoblje od najviše tri tjedna.
Opskrbljivač čiji se ugovor o opskrbi raskida (''stari opskrbljivač'') dužan je izdati
konačni obračun kupcu u roku od najviše šest tjedana nakon što je nastupila
promjena opskrbljivača.
Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom energijom uređuju se uvjeti i
postupak promjene opskrbljivača električnom energijom, a osobito:

Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti bili uključeni u postupak
izrade odnosno u rad stručne
radne skupine za izradu nacrta?
Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili na neki
drugi odgovarajući način?
Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti dostavili svoja
očitovanja?



postupak promjene opskrbljivača,



obveze operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava
u postupku promjene opskrbljivača,



obveze opskrbljivača u postupku promjene opskrbljivača,



pravo na promjenu opskrbljivača u uvjetima opskrbe u okviru javne
usluge.

Nakon provedene analize zaprimljenih očitovanja subjekata došlo je do prihvaćanja
pojedinih prijedloga.
DA. Javna rasprava je bila
otvorena od 20. svibnja do 4. http://www.hera.hr/hr/html/savjetovanja.html
lipnja 2014. godine.
Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih energetskih subjekata:





RWE Energija d.o.o., Zagreb
NOX GRUPA d.o.o., Varaždin
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
GEN-I Zagreb d.o.o., Zagreb

Razlozi prihvaćanja /
neprihvaćanja pojedinih primjedbi
Detalji se nalaze u dokumentu „Rezultati javne rasprave (objedinjene
zainteresirane javnosti na
primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o prihvaćanju/neprihvaćanju istih)“.
određene odredbe
nacrta/prijedloga
Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.

