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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta 

 
Izmjene i dopune Pravila o organizaciji tržišta plina 

Stvaratelj dokumenta, 

tijelo koje provodi savjetovanje 
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Zagreb – 

operator tržišta plina 

Svrha dokumenta 

 Pravilima o organizaciji tržišta plina (u daljnjem tekstu Pravila) propisuje 

se način organiziranja i djelovanja tržišta plina. Pravilima se, na temelju 

modela tržišta plina, posebno uređuje sljedeće: 
 postupci, načela i standardi za organiziranje i djelovanje tržišta plina 

u skladu s primijenjenim modelom tržišta plina, 

 pravila o organiziranju bilančnih skupina te vođenje registra voditelja 

bilančnih skupina i članova bilančne skupine, 

 pravila na virtualnoj točki trgovanja, 

 ugovorni odnosi operatora tržišta plina s voditeljem bilančne skupine, 

 odgovornost sudionika na tržištu plina za njihova odstupanja, 

 pravila obračuna energije uravnoteženja, 

 ostala pravila nužna za organiziranje i rad tržišta plina. 

Prijedlogom Izmjena i dopuna Pravila: 

 jasnije definira svrha operativne zalihe u smislu uravnoteženja 

sustava 

 jasnije definira uloga te obveze ponuditelja energije uravnoteženja 

na godišnjoj razini  

 Propisuju se tehnički uvjeti koje ponuditelj energije uravnoteženja 

na godišnjoj razini mora zadovoljiti  

 Pojašnjava se procedura dostave ponuda za energiju uravnoteženja 

 Jasnije definira i usklađuje s odredbama Pravila korištenja sustava 

skladišta plina (PSP 12/2013)  i s odredbama Mrežnih pravila 

transportnog sustava (PLINACRO, 12/2013)  

 

Koji su predstavnici zainteresirane 

javnosti bili uključeni u postupku 

izrade odnosno u rad stručne radne 

skupine za izrade nacrta? 

U izradi Prijedloga Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina 

bila su uključeni: 

- Plinacro d.o.o. 

- PSP d.o.o. 

- HEP d.d. 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na neki 

drugi odgovarajući način? 

DA – javna rasprava je bila otvorena 

od 16. ožujka do 29. ožujka 2014.  

HROTE je održao javnu raspravu 

putem službene internet stranice 

(http://www.hrote.hr/default.aspx

?id=242) 

Koji su predstavnici zainteresirane  

javnosti dostavili svoja očitovanja? 

 

Energetski subjekti koji su dostavili očitovanje u, za to, predviđenom 

roku su: 

- Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o., Zagreb 

- Međimurje plin d.o.o., Čakovec 

- Termoplin d.d., Varaždin 

- Podzemno skladište plina d.o.o., Zagreb 

- Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb 
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Razlozi prihvaćanja/neprihvaćanja 

pojedinih primjedbi zainteresirane 

javnosti na određene odredbe 

nacrta/prijedloga  

Detaljni prikaz se nalazi u tablici Rezultati javne rasprave 

(objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o 

prihvaćanju/neprihvaćanju istih). 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog postupka nije iziskivala dodatne financijske troškove. 


