Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog izmjena i dopuna

Općih uvjeta opskrbe plinom
OBRAZAC
SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv prijedloga propisa ili akta

Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga

Hrvatska energetska regulatorna agencija

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane Termoplin d.d.
javnosti
Adresa predstavnika zainteresirane javnosti

Vjekoslava Špinčića 78, 42000 Varaždin

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala
primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje
predstavnika zainteresirane javnosti

Ivan Topolnjak, direktor

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje
predstavljate

Opskrbljivač i operator distribucijskog sustava, cca 37.000
krajnjih kupaca

Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s
x Objava s nazivom predstavnikazainteresirane javnosti
nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno
(upisati + ispred izabrane opcije)
Anonimna objava
Datum izrade:

______________________________________
(potpis ovlaštene osobe)

Napomene:
1. U nastavku ovog obrasca upisuju se načelne primjedbe na prijedlog pr0opisa 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
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Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta
Automatska razmjena podataka povezivanjem informacijskog sustava operatora/opskrbljivača uvodi se kao obveza, a
ne više kao opcija. U tom kontekstu ponavljamo primjedbu koju smo iskazali u sklopu javne rasprave Izmjena i dopuna
MPDS (br. 02-2020). Naime, uvođenjem nove poslovne prakse potrebno je utvrditi realnost i provedivost novog
prijedloga obzirom da su u primijeni različiti informacijski sustavi te u zavisnosti od provedene analize kvantificirati i
kroz tarifne stavke priznati trošak osiguravanja novih tehničkih preduvjeta na strani operatora/opskrbljivača. Obzirom
da je predviđeno da predložena odredba stupi na snagu 1.5.2020. godine smatramo kako rok od mjesec dana nije
primjeren niti za analizu postojećeg stanja, a još manje za prilagodbu informatičkih sustava koji ovise i o trećim
osobama.
Uvođenje svojevrsne penalizacije kroz sustav garantiranih standarda neće doprinjeti kvaliteti opskrbe. Kvaliteta opskrbe
može se jedino postići kod unosa, a to su poslovni sustavi operatora i opskrbljivača koji su različiti i imaju svoja
ograničenja. Pojedini operatori/opskrbljivači potvrđuju kako se pravovremenost ažuriranja podataka u ROMM-u može
postići i postojećim modelom stoga je neefikasno uvoditi dodatne troškove i penale.
Prijedlog regulatora u svezi alata za usporedbu cijene plina u potpunosti je suprotan njegovoj osnovnoj zadaći, a to je
osiguravanje otvorenog tržišta. I kupac i opskrbljivač su ravnopravne strane otvorenog tržišta koje jednako nose
odgovornost i rizike te samostalno ugovaraju cijenu plina, a ukoliko se radi o javnoj usluzi tada je protokol postupanja
već strogo definiran podzakonskim i zakonskim propisima.
Slijedom čega predmetnu inicijativu koja sadrži uvođenje stanardizirane forme ponude te dodatne provjere i verifikacije
podataka smatramo ograničavanjem tržišnih sloboda i funkcioniranja otvorenog tržišta plina, a kojem se teži u svim
kategorijama krajnjih kupaca.
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Primjedbe i prijedlozi za pojedine člankeprijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno
podlogama
Članak 1.
Članak 2.
Članak 3.
Članak 4.
Članak 5.
Članak 6.
Članak 7.
Članak 8.
Članak 9.
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