
lva Koren
Hrvatska energetska regulatorna
Datum: 17.07.2017.

Klasa: 900-0Ilt7-OtlOOOT
Ur. br: 3710-17-tg
Or9. jed.: 04 prit.:

From:
Sent:
lo:
Subject:
Attachments:

Lidija Librić on behalf of savjetovanje
17. srpnja 2017.14:12
Rajna Vrban; lva Koren;Ana Maria Babić
FW: Savj etov anje -20 17 -07

Savj etova nj e _201 7 _07 _GPZ-O ps krba. p df

From: Tomislav Kelić [mailto:Tomislav.Kelic@gpz-opskrba.hr]
Sent: Monday, July L7,2OI7 2:10 PM
To: savjetovanje <savjetova nje@ hera.hr>
Cc: lgor Pirija <lgor.Pirija@gpz-opskrba.hr>; Tihana Muntijan <Tihana.Muntĺjan@gpz-opskrba.hr>
Su biect: Savjetova nje -2077 -O7

Poštovani,

u privitku Vam dostavljam ispunjen,,obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog izmjena i dopuna općih uvjeta
opskrbe plinom".

S poštovanjem,

Tomĺslav Kelić

GRAOSKA
PLliłARÄ
ZAGRES

OPSKRBA
Gradska plinara Zagreb-Opskrba d.o.o.

Voditelj ureda Uprave društva
Radnička 1, 10 000 Zagreb
Tel. Otl643-7476
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obľazac za dostavu primjeđbi na prijedlog izmjena i dopuna
opóih uvjeta opskrbe plĺnom

Igor Piľija

303 tisuće kupaca

t0.07.20t7.

Napomene:

GRADSKA PTINARA
ZAGREB.OPSKRBA ĺ.o.ą

Zagĺeb
I' U nastaku ouog obrasca- upisuju se načelne prinjedbe na prĺjedlog propisa ili akta te primjedbe i prijedlozi

za pojedine ćlanke. Toblice 8e mogu slobodno proširivati'
2' Ukolikcl se obrazac primjedbi šalje pošton ilifaksom (0I/6I t 5-344), obrazacje polrebno potpisali.

obrasci se šalju na adresu
Hrvątska eneľgetska regulatorna agencij a
,,za saujetovanje,,
Ulica grada Vukovaľa I4
10000 Zagreb

osobe)

SI'I}JELoVÁ}ĺJA U sAv.'ETovAIYJU sA ZAINIERESIRANoM JAvNošlU
OBRAZAC

Naziv prijedloga propisa íli akta opći uujeti opskrbe plinom

Naziv tijela nadleärog za izĺ:adu prijed|oga Hrlląts ka e nerge ts ka regulalorn a agenc ij a

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane
javnosti

Gradska plinaraZagreb - Opskba d.o.o,

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti Radnička cesta l, Zagreb

Ime i prezime osobe (ili osoba) kojaje sasravtjata
primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanjó
predstavnika zainteresirane javnosti

lnteres, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje
predstavljate

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

Anonimna objava

Datum izade:



Načelne primjcdbe na pľijedlog propĺsa ili akta

lzmjena i dopuna čl.7.st.2.:

Postoięći članak: Krajnji kupac koji koristi opskbu plinom u obvezi javne usluge może za pojedino
obračunsko mjemo mjesto sklopiti ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge samo s jednim
opskrbljivačem.

Prüedloe: Kĺajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge może za pojedino obračunsko
mjerno mjesto sklopiti ugovor o opskbi plinom u obvezi javne usluge samo s jednim opskbljivačem' U
slučaju pokretanja postupka promjene opskbljivača na zahtjev kľajnjeg kupca, novi opskrbljivač sklapa
ug'ovor o opskrbi plinom sa kĺajnjim kupcem tek po uspješno provedenom postupku promjene opskbljivača.

obrazlożenje: Budući da je u čl.7.st'2. te čI.ó.st.3. općih uvjeta jasno definiĺano kako }ĺrajnji kupac moŽe
za pojedino obračunsko mjerno mjesto sklopiti ugovor o opskbi plinom samo s jednim opskĺbljivačem, u
slučajevima pokľetanja postupaka promjene opskbljivača na zahtjev krajnjeg kupca potrebnoje posebno
naglasiti moment sklapanja novog' odnosno raskida postojećeg ugovora o opskľbi plinom sa posĘećim
opskĺbljivačem, a to je jedino uspješno proveden postupak promjene opskrbljivača. Poslovna pralsa
pojedinih opskbljivača na hŽišfu pokazala je da sam postupak promjene opskrbljivača započinje
sklapanjem ugovora o opskbi plinom sa novim opskbljivačem Što je suproüro općim uvjetima opskrbe
plinom, te prejudicira ishod postupka promjene opskrbljivača za samog kajnjeg kupca.

lzmjena i dopuna čl.33.st.4.K_1l:

Postojeći članak: očitanje stanja plinomjera - operator disribucijskog sustava najkasnije do petnaestog dana
promjene opskĺbljivača dl5 očitava stanje plinomjera na obračunskom mjemom mjestu krajnjeg kupca, što se
smatra danom provedbe promjene opskrbljivača (slijedi korak Kl2)

Prüedlog: očitanje stanja plinomjera - operator distribucijskog sustava najkasnije do petnaestog dana
pľomjene opskĺbljivača dl5 očitava stanje plinomjera na obračunskom mjemom mjestu kľajnjeg kupca, što se
smatra danom provedbe promjene opskbljivača (slÜedi korak Kl2), a ukoliko ga nije u mogućnosti očitati,
dužan je u navcdenom roku dostaviti procjenu stanja obračunskog mjemog mjesta temeljem istog
prošlogodišnjeg obračunskog razdoblja ili uvaŽiti dojavu očitanja samog kľajnjeg kupca.

obrazloženie: DosadaŠnja poslovna praksa prilikom predmetnog koraka u postupku promjene
opskbljivača plinom pokazala je kako operator distribucijskog sustava često iz objektivnih razloga nije u
mogućnosti očitati pojedino obračunsko mjemo mjesto za koje se provodi posrupak promjene
opskbljivača plinom' Smatramo kako u tom slučaju završno očitanje nikako ne bi smjelo biti 0 (nula),
već da bi operator distribucijskog sustava morao izvrŠiti _ bilo vlastitu procjenu očitanja za predmetno
obrač'unsko mjcrno mjesto, bilo uvaŽiti očitanje samog krajnjeg kupca.
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Dopuna čl.3.st.2.:

Postojeći članak:

Prijędlog: Kra/yji kupac - ugovoma strana prilikom sklapanja ugovora o opskrbi plinom, vlasnik (nositelj)
priključka na distribucijskí ili transportni sustav

obrazlożenje: Nastavno na učestalu praksu pojedinih opskrbljivača plinom u smislu poketanja postupaka
promjene opslabljivača u ime kupaca koji nisu ugovorna strana u samom ugovoru o opskrui plino. su
postojećim opskrbljivačem, naglašavamo kako je pohebno jasnije definirati statús kajnjeg'Lup.u - na način
da to moŽe biti samo ugovorna sEana, odnosno nositetj priključka na distribucijski ili tranJportni sustav, te da
samo kajnji kupac moŽe inicirati sam postupak promjene opskrbljivača' utólito je došio do promjene na
strani kajnjeg kupcą o tome bi sukladno ugovoru o opskrbi plinom sa postojećim ópskbljivačóm te općim
uvjetima trebali biti obaviješteni svi sudionici postupka promjene opskr-bljivaca. Navodimó to iz razlogä što
jeposlovna praksa prilikom promjene opskbljivača iznijela dva sóenaľija vęzana za prijedlog predm-etnog
čl.3.st.2., a to su - bilo da novi opskbljivač pokeće pôstupak promjeňe opskrbljivaia-na zäht1ev fizicke
osobe koja nije krajnji kupac (često krajnji kupac o tom€ nijé, ĺli ie tet namäano óbaviješten)' bĺlo da novi
opslabljivač pokĺeće postupak promjene opslabljivača na zahtjev kľajnjeg kupca sä dľugim matičnim
podacima u odnosu na matične podatke postojećeg opskbljivača, što nepoľrebno odugovlači sam posfupak
promjene opskblj ivača plinom,

Izmjena i dopuna čl.25.st.l.:

- Postojeći članak: Kĺ9jnji kupac priključen na <listribucijski ili transportni sustav moŻe za pojedino
obračunsko mjesto, prije isteka ugovora o opskbi plinom, ugovo.a o opsłľbi plinom u obvezi javne ůsluge ili
ugovora o zajamčenoj opskrbi plinom kľajnjeg kupca, promijeniti opskrbljivačabez naknađę .u por"ź^"
troškove postupka promjene opskbljivača.

_ Prijedloe: Kĺajnji kupac priključen na distribucijski ili rransportni sustav moŽe za pojedino obľačunsko
mjesto, prije isteka ugovora o,opskrbi plinom, ugovora o opskLi plinom u obvezi .1a*e usluge ili ugovora o
zajamčenoj opskbi plinom laajnjeg kupca, jedno. gođisni. promijeniti opskb5ivaca bez naknade za
povezanę hoškove postupka promj ene opskrblj ivača.

- obrazloŽenie: Sukladno općim uvjetíma o opskbi plinom, kupci mogu mijenjati opskbljivača, a
opskrbljivač u obvezi javne usluge im mora osigurati mogućnost povľatkä nu oprł'uu piinom-u javnoj
usluzi bez ikakvih'ograničenja vezano zzperiod ugovaranjá. opskľbljivaci u obvezi javne usluge oiskľuä
plinom moraju osiguĺati dostatne količine plina obziroĺľaa se rupói uvijek mogu Watiti na opskrbu ujavnoj usluzi zbog čegaje teško planiľati opiimalne količine nabave plina. U više navrata smo upozoravali
HERU' da se u regulativu mora ugraditi klauzula koja bi štitila opslgbljivače oĺl penalizácije zbog
pľekoračenja ili manje preuzete količine plina od ugovô'.ne količine, na način da se kupci obveŽu na
sklapanje ugovora na barem jednu plinsku godinu kako bi ugovorni uvjeti javne usluie bili istí na
dobavnoj i prodajnoj strani.
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lzmjena i dopuna čl.33.st.3.K-4:

Postojeći članak: (K4) Provjera nepodmirenih potraŽivanja - operator distľíbucijskog sustava najkasnije do
četvrtog dana promjene opskĺbljivača d4,tÍażi od postojećeg opskrbljivača provjeru nepodmirenih dospjelih
potraŽivanja kajnjeg kupca na dan podnošenja zahtjeva za promjenu opskľbljivača.

Prüedlog: (K4) Provjera nepodmirenih PotraŽivanja - operator disribucijskog sustava najkasnije do četwtog
dana promjene opslabljivača d4, trati od postojećeg opskbljivača provjeru nepodmhenih dospjolih
potraŽivanja kajnjeg kupca na dan podnošenjazahtjevaza promjenu opslabljivača.

obrazloženie: ukoliko kajnji kupac ima zaključen Sporazum o obročnoj oĘlati duga ilili RjeŠenje o
odobrenju predstečajne nagodbe, u trenutku aktiviľanja zahtjeva za promjenu opskbljivača, sva njegova
potraživanja postaju dospjela. Smatramo da nedospjeli dug po predstečajnim rješenjima mora biti
razlogom za prekid promjene opskrbljivača jer se uswari odnosi na davno dospjela potraŽivanja za
porrošnju plina kojeg su opskrbljivači već platili dobavljaču i za koji su platili uslugu transporta i
distribucije. Isto tako, smatram da bi u budućim Sporazumima o obročnoj oĘlati duga, trebalo dodati
jedan članak koji bi uredio pitanja da sva nedospjela potraŽivanja, u trenutku ako krajnji korisnik aktivira
opcij u promj ene opskb lj ivača, postaj u dosj ela.

Izmjena i dopuna čl.33.st.3.K-6:

Postojęći članak: (K6) Informacija i nepodmirenim potrażivanjima i suglasnost na stanje plinomjera očitano
od kajnjeg kupca - postojeći opskbljivač po zaprimanju obavijesti iz koraka K4, operatoru distribucijskog
sustava' najkasnije do osmog dana promjene opskbljivača d8, daje informaciju o postojanju nepodmirenih
dospjclih potrażivanja od kľajnjeg kupca na dan podnošenja zahtjeva za pľonrjenu opslabljivača, te ukoliko je
suglasan sa stanjem plinomjera očitanim od krajnjeg kupca, daje suglasnost na stanje plinomjeľa, Ukoliko
postojeći opskĺbljivač u navedenom roku nę dostavi obavijest operatoru distribucijskog suslava' smatra se da
kajnji kupac nema nepodmirenih dospjelih potraŽivanja, te da je suglasan sa stanjem plinomjera očitanim od
krajnjeg kupca.

Prijedlog: (K6) Informacija i nepodmirenim potraŽivanjima i suglasnost na stanje plinomjera očitano od
kajnjeg kupca - postojeći opskbljivač po zaprimanju obavijesti iz koraka K4, operatoru distribucijskog
sustavat najkasnije do osmog dana promjene opskbljivača d8, daje informaciju o postojanju nepodmirenih
desp1elih-potrażivanja od kĺajnjeg kupca na dan podnošenja zahtjeva za promjenu opskrbljivača, te ukolikoje
suglasan sa stanjem plinomjera očitanim od kajnjeg kupca, daje suglasnost na stanje plinomjera. Ukoliko
postojeći opskrbljivač nije suglasan sa dojavljenim stanjem plinomjera očitanim od krajnjeg kupca, zahtijevat
će da operator distribucijskog sustava na temelju izvanrednog očitanja, dojavi stanje plinomjera' Naknada za
izvanredno očitanje ide na teret novog opskbljivača odnosno kľajnjeg kupca. Ukoliko postojeći opskbljivač
u navedenom roku ne dostavi obavijest opęratoru disnibucijskog sustava, smatra se da krajnji kupac nema
nepodmiľenih dospjelih potraŽivanja, te da je suglasan sa stanjem plinomjera očitanim od kajnjeg kupca.

ObrazloŽenje: opskrbljivač će dostaviti informaciju o postojanju ukupnih nepodmirenih potraŽivanja od
krajnjeg kupca (dosjelih kao i nedospjelih po sporazumu o obročnoj otplati duga krajnjeg korisnika). Isto tako
predlaŽemo da ukoliko kupac koji naŽi promjenu opskbljivača, nije imao duŽe od godinu dana očitanja
plinomjera od strane operatora disnibucijskog sustava, da se ne prihvaćaju dojave očitanja od strane krajnjih
kupaca, nego da stanje plinomjera očita i dojavi operator distribucijskog sustava.
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Prin__ icđbc i pľiiodlod zr poiodlne člantre pńiedloga propise ili ekta ĺ obraztoženiem, odnolno
podlogrnr

lno*1. Ó.z.stz.
čl:s.cĹl

Črnałz. đ.ar.*.ł.1xll;
cl.33.8Ĺ3. (K4)

Čtanatg. Čls.sĺz.
ČI"gg.úr.G-o

Čnnaľł.
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