Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog

Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom

OBRAZAC
SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv prijedloga propisa ili akta

Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
javnosti
Adresa predstavnika zainteresirane javnosti

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala
primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje
predstavnika zainteresirane javnosti
Subjekt koji provodi postupke promjene opskrbljivača za
sve kupce priključene na distribucijsku mrežu – više od 2
milijuna obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca.

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje
predstavljate

Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s
nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno
(upisati + ispred izabrane opcije)

Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti
Anonimna objava

Datum izrade:

23. 1. 2015.

______________________________________
(potpis ovlaštene osobe)

Napomene:
1. U nastavku ovog obrasca upisuju se načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta te primjedbe i prijedlozi
za pojedine članke. Tablice se mogu slobodno proširivati.
2. Ukoliko se obrazac primjedbi šalje poštom ili faksom (01/6115-344), obrazac je potrebno potpisati.
Obrasci se šalju na adresu
Hrvatska energetska regulatorna agencija
„za savjetovanje“
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
Napomene:
U nastavku ovog obrasca upisuju se načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta te primjedbe i prijedlozi
za pojedine članke. Tablice se mogu slobodno proširivati.
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Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta







Pravila se koncepcijski dosta razlikuju od postojeće prakse, a što će imati za posljedicu dovođenje jednog
dijela opskrbljivača u nepovoljan položaj. Naime, prema novim pravilima, kupac može izabrati novog
opskrbljivača bez obzira na postojeći ugovor. Kako to do sada nije bilo moguće, mnogi ugovori o opskrbi niti
nemaju zaštitnu klauzulu za slučaj jednostranog raskida ugovora od strane kupca.
Razgraničenje u prijedlogu je prilagođeno isključivo kupcima kategorije kućanstvo. U Pravilima bi trebalo
jasnije istaknuti razlike kod promjene opskrbljivača kupaca kategorije kućanstvo i ostalih kupaca (pitanje
poduzetništva za razgraničenja).
Razgraničenje se vrši temeljem procjene na predviđeni datum početka ugovora - Kako je moguće dostaviti
podatke o stanju brojila za razgraničenju potrošnje za datum u budućnosti (npr. ukoliko brojilo kod kategorije
potrošnje poduzetništvo još uvijek nije očitano) – naročito se odnosi na članak 15;
Očitanje dostavljeno od strane kupca/opskrbljivača je često neispravno što se uoči prilikom sljedećeg
redovnog očitanja – potrebno je razraditi postupak ispravka završnog obračuna te definirati tko snosi troškove
ili posljedice korekcije – prijedlog novi opskrbljivač;
Pravilima nisu jasno navedeni podaci (mjerni, ali i ostali) koji se razmjenjuju kao ni formati razmjene
podataka. Isti bi trebali biti definirani nekim aktom operatora, pretpostavljamo različiti za pojedinog
operatora – dodan članak 23 a.

2

Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno
podlogama
Dodati:
- postupak promjene opskrbljivača u uvjetima opskrbe električnom energijom u okviru
univerzalne usluge,
Članak 1.

Brisati:
-

prava novog opskrbljivača u pogledu pristupa mreži i korištenja prijenosne odnosno
distribucijske mreže za potrebe opskrbe krajnjeg kupca,

Članak 2.
Dodati:
- Povijesni podaci - mjerni podaci s obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca za 12
mjeseci koji prethode podnošenju zahtjeva za promjenu opskrbljivača.
-

Članak 3.

Potvrda o usklađenosti - dokument kojim operator sustava, na definirani način, putem
sučelja, obavještava opskrbljivača o usklađenosti podataka na obračunskom mjernom
mjestu.

Promjena definicije:
- sučelje za razmjenu podataka – sučelje koje definira i osigurava operator sustava, koji
upravlja sučeljem, a putem kojeg se, isključivo elektroničkim putem, razmjenjuju podaci
između postojećeg opskrbljivača, novog opskrbljivača, operatora tržišta energije i operatora
sustava.
Brisati staru definiciju:
- sučelje za razmjenu podataka – sučelje kojim upravlja operator sustava, a putem kojega se
elektroničkim putem razmjenjuju podaci između postojećeg opskrbljivača, novog
opskrbljivača, operatora tržišta energije i operatora sustava.

Članak 4.
Članak 5.
Članak 6.
Stavak 3 – promjena:
- podstavak 2: podatke o krajnjem kupcu (osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime i
adresa, odnosno naziv pravne osobe i adresa te 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 (osobni
identifikacijski broj (OIB), ime i prezime i adresa odnosno naziv pravne osobe i adresa te
broj fiksnog/mobilnog telefona),
Članak 7.

podstavak 4: očitanje brojila (vrijednost i datum) obračunskog mjernog mjesta za koje je
zatražena promjena opskrbljivača, samo krajnji kupci iz kategorije kućanstvo,

Stavak 3 – dodati:
- novi podstavak: datum početka primjene ugovora o opskrbi električnom energijom ili
indikator da primjena ugovora počinje odmah po provedbi postupka promjene opskrbljivača
sukladno ovim Pravilima,
Objašnjenje: Kupac promjenu može zatražiti ranije, kako bi bio siguran da će se provesti, ali s
kasnijim rokom primjene novog ugovora, primjerice kada nema penala radi raskida postojećeg
ugovora. „Sukladno ovim Pravilima“ znači da to treba biti 1. u nekom mjesecu.
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Stavak (4) - promjena:
Uz zahtjev za promjenu opskrbljivača krajnji kupac može dati ovlaštenje novom
opskrbljivaču da od operatora sustava pribavi, ili mu stavi na raspolaganje, mjerne podatke
s obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca za 12 mjeseci koji prethode podnošenju
zahtjeva za promjenu opskrbljivača, i to podatke o:

a) potrošnji električne energije i
b) krivulji opterećenja, ako je obračunsko mjerno mjesto opremljeno brojilom
s mogućnošću mjerenja snage i pohrane mjernih podataka krivulje
opterećenja ili, sukladno propisima kojima se uređuje primjena nadomjesnih
krivulja opterećenja, oznaku karakteristične skupine kupca.

Članak 8.

Članak 9.

Komentar - Stavak 2: Isti rok za slanje prijedloga ugovora kupcu čl.9 st.2 i slanje zahtjeva za
provjeru usklađenosti podataka ODS-u čl.11. st.1.
Dostavljanje prijedloga ugovora prije nego što je došao odgovor o usklađenosti od operatora
sustava (čl.12-15.).

Članak 10.
Stavak 1:
- Promjena – podstavak 1: osobni identifikacijski broj (OIB), ime i prezime i adresu, odnosno
naziv pravne osobe i adresu te broj fiksnog/mobilnog telefona;

Članak 11.

-

Promjena – podstavak 2: broj i adresu obračunskog mjernog mjesta,

-

Promjena – podstavak 3: datum početka primjene ugovora o opskrbi električnom energijom
ili indikator da primjena ugovora počinje odmah po provedbi postupka promjene
opskrbljivača, sukladno ovim Pravilima;

-

Brisati: podstavak 5: povijesne podatke za obračunsko mjerno mjesto.

Stavak 1 - Promjena:
Nakon što od novog opskrbljivača operator sustava zaprimi zahtjev za provjeru usklađenosti
podataka, operator sustava utvrđuje da li su li sljedeći podaci o krajnjem kupcu i
obračunskom mjernom mjestu iz zahtjeva za promjenu opskrbljivača sukladni podacima
koje ima operator sustava:
– osobni identifikacijski broj (OIB),
– broj obračunskog mjernog mjesta
– postojanje drugog zahtjeva za promjenu opskrbljivača za isto OMM
– dostavljeno stanje brojila
Članak 12.

Stavak 2 - Promjena:
Ako su podaci o krajnjem kupcu iz članka 11. stavka 1. ovih Pravila i obračunskom
mjernom mjestu usklađeni s podacima operatora sustava, operator sustava dužan je novom
opskrbljivaču u roku od dva radna dana od dana zaprimanja zahtjeva za provjeru
usklađenosti podataka dostaviti potvrdu o usklađenosti podataka i podatke o razgraničenju
potrošnje krajnjeg kupca (za krajnjeg kupca kategorije kućanstvo).
Obrazloženje:
Ukoliko dostavljeno stanje brojila ne odgovara podacima operatora sustava, isti ima pravo ne
prihvatiti dostavljeno očitanje i odbiti zahtjev.

Članak 13.

Stavak 2 - Promjena:
Operator sustava neće izdati potvrdu o usklađenosti podataka novom opskrbljivaču u
sljedećim slučajevima:
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- podaci iz zahtjeva za promjenu opskrbljivača ne odgovaraju podacima operatora
sustava,
- za obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca već je u tijeku postupak promjene
opskrbljivača po zahtjevu za promjenu opskrbljivača podnijetom drugom
opskrbljivaču.
- za obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca operator sustava nije mogao
odrediti razgraničenje potrošnje,
Obrazloženje: To bi bila opcija za OMM koja ODS-u dugo nisu bila dostupna za očitanje i
opravdano smatra da ne može dati vjerodostojnu procjenu potrošnje za razgraničenje.
Stavak 3 - Promjena:
Ukoliko novi opskrbljivač u roku od tri radna dana od dana zaprimanja obavijesti iz stavka
1. ovoga članka ne otkloni nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti podataka,
postupak promjene opskrbljivača se obustavlja.
Obrazloženje: Brisati: „a operator sustava neće evidentirati zahtjev za promjenu opskrbljivača“ jer u
protivnom se broje samo uspješne promjene, odnosno postotak uspješnosti je po definiciji ovih
Pravila 100%, što baš i nema smisla.
Stavak 2 - Brisati:
Eventualnu štetu nastalu zbog pogrešnog očitanja brojila iz članka 7. stavka 3. podstavka 4.
ovih Pravila snosi krajnji kupac.
Članak 14.

Obrazloženje:
- kupac nije stručan za provođenje očitanja pa ako mu se već nameće obveza, ne može mu se
prijetiti kaznom
- kupcu promjena opskrbljivača mora biti besplatna
- nisu specificirane moguće financijske štete (primjerice uravnoteženje u drugom obračunu)
Stavak 3a – Dodati:
Novi opskrbljivač dužan je dostaviti operatoru sustava podatke o sklopljenom ugovoru o
opskrbi električnom energijom u roku od pet radnih dana od dana zaprimanja potvrde o
usklađenosti podataka iz članka 12. stavka 2. ovih Pravila.
Stavak 5:
Promjena: Nakon primitka podataka o sklopljenom ugovoru o opskrbi električnom
energijom, operator sustava dužan je obavijestiti postojećeg opskrbljivača da je izvršena
promjena opskrbljivača najkasnije tri radna dana prije početka primjene novog ugovora o
opskrbi električnom energijom.

Članak 15.

Komentar uz Stavak 5:
Brisati: „i dostaviti mu podatke o razgraničenju potrošnje“ Kako je moguće osigurati dostavu
podataka o razgraničenju tri dana prije početka primjene Ugovora, naročito kod velikih kupaca
kada brojilo još uvijek nije očitano. Podaci se dostavljaju nakon validacije koja je u sklopu izrade
računa. Također, ovaj je stavak potrebno uskladiti s odredbama ZOTEE (konačni obračun, šest
tjedana, razgraničenje je temelj za konačni obračun).
Stavak 7a – Dodati:
Operator sustava dužan je tri radna dana prije početka mjeseca dostaviti opskrbljivaču
nositelju obveze javne usluge opskrbe, podatke o kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe
električnom energijom
Obrazloženje: Opskrbljivač obveznik javne usluge opskrbe mora imati navedene podatke radi
planiranja potrošnje svojih kupaca. Zapravo to su podaci o kupcima koji prelaze iz javne usluge i
kupcima koji postaju korisnici javne usluge.

Članak 16.
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Članak 17.
Članak 18.
Članak 19.
Članak 20.
Članak 21.
Članak 22.

Članak 23.

Članak 23a - Dodati:
Operator sustava dužan je u posebnom aktu propisati strukturu sučelja za razmjenu
podataka, pripadajuće formate razmjene podataka i pravila vezana uz razgraničenje
potrošnje, te ih javno objaviti na svojim internetskim stranicama.

Članak 24.
Članak 25.
Članak 26.
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