IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta

Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
provodi savjetovanje

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)
HERA je, sukladno odredbama Zakona o tržištu električne energije („Narodne
novine“, broj 22/13) koji u članku 59. propisuje obvezu Hrvatske energetske
regulatorne agencije da po pribavljenom mišljenju operatora prijenosnog sustava i
operatora distribucijskog sustava te aktivnih opskrbljivača električnom energijom,
donese Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (dalje Opći
uvjeti).
Osim sadržaja propisanog Zakonom o tržištu električne energije, Opći uvjeti u obzir
uzimaju i ostale podzakonske akte koji uređuju korištenje mreže i opskrbu
električnom energijom. Posebno treba istaknuti da će temeljem članka 32. stavka 1.
Zakona o energiji („Narodne novine“, broj 120/12 i 14/14) Vlada Republike Hrvatske
propisati postupke izdavanja energetskih suglasnosti kojima se utvrđuju pojedinačni
uvjeti priključenja na energetsku mrežu, te ugovorni odnosi korisnika mreže i
nadležnog energetskog subjekta u pogledu uvjeta i rokova priključenja, zbog čega
navedena problematika priključenja na elektroenergetsku mrežu nije obuhvaćena u
ovim Općim uvjetima.
Općim uvjetima uređuju se:
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međusobni ugovorni odnosi između energetskih subjekata i korisnika
mreže,
uvjeti za sklapanje i sadržaj ugovora o opskrbi krajnjeg kupca,
obveze i odgovornosti energetskih subjekata i korisnika mreže,
postupak promjene opskrbljivača prilikom promjene vlasništva građevine,
međusobni odnosi operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog
sustava,
pravila i uvjeti kojima se uređuje odnos između opskrbljivača i operatora
prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu:
operator sustava),
kategorije potrošnje i tarifni modeli za korištenje mreže,
prikupljanje i obrađivanje mjernih podataka s obračunskih mjernih mjesta
korisnika mreže,
uvjeti mjerenja, obračuna potrošnje električne energije i naplate isporučene
električne energije i snage,
standardni načini obračuna,
postupanje s mjernim podacima s obračunskih mjernih mjesta te točaka
razdvajanja između susjednih sustava,
pravila u slučaju postojanja više obračunskih mjernih mjesta krajnjeg kupca,
održavanje mjernih uređaja,
postupci utvrđivanja i obračuna neovlaštene potrošnje električne energije,
uvjeti za primjenu postupka ograničenja ili privremene obustave isporuke
električne energije i
mjere zaštite krajnjih kupaca.

Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti bili uključeni u postupak Nakon provedene analize zaprimljenih očitovanja subjekata došlo je do prihvaćanja
izrade odnosno u rad stručne
pojedinih prijedloga.
radne skupine za izradu nacrta?
DA. Javna rasprava je bila
Je li nacrt bio objavljen na
otvorena od 24. prosinca 2014.
internetskim stranicama ili na neki
http://www.hera.hr/hr/html/savjetovanja.html
godine do 24. siječnja 2015.
drugi odgovarajući način?
godine.

Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja sljedećih subjekata:

Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti dostavili svoja
očitovanja?











Savez udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, Split
Grad Zagreb, Zagreb
RWE Energija d.o.o., Zagreb
INA Industrija nafte d.d., Zagreb
NOX GRUPA d.o.o., Varaždin
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb
Hrvatski Telekom d.d., Zagreb
GEN-I Zagreb d.o.o., Zagreb
KONČAR-ENERGETIKA I USLUGE 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.

