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Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja Izmjena i dopuna 
Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 12/2013, 2/2014) 

- rezultati javne rasprave - 
 

Sažetak primjedbi i prijedloga 
(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani) 

PRIHVAĆENO/ 
DJELOMIČNO 
PRIHVAĆENO 

NIJE PRIHAVAĆENO 
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Primjedba se odnosi na članak 5. stavak 7. 
Pravila. 
Smatra se da spomenuti stavak nije praktično 
primjenjiv u sadašnjem modelu tržišta plina te bi 
mogla predstavljati problem u praksi. 
Predlažu se sljedeće mogućnosti: 
1. da se obračunska mjerna mjesta energetskih 
subjekata priključenih na distribucijski sustav koji  
toplinskom energijom proizvedenom iz plina 
opskrbljuju kućanstva i ostale kategorije kupaca 
izuzmu od predmetne odredbe, 
2. da se unaprijed  sporazumno regulira način 
raspodjele izmjerenih količina  na tim  obračunskim 
mjernim mjestima i time jednoznačno definira 
članstvo u bilančnoj skupini, 
3. brisanje spomenute odredbe. 

Primjedba je prihvaćena.  
Definicija obračunskog mjernog mjesta jasnije 
je definirana u Prijedlogu Izmjena i dopuna 
Pravila. 

Primjedba se odnosi na početak primjene 
odredbi koje se odnose na davanje ponuda 
energije uravnoteženja od ponuditelja energije 
uravnoteženja na dnevnoj razini. 
Predlaže se odgoda primjene odredbi koje se 
odnose na davanje ponuda energije uravnoteženja 
od ponuditelja energije uravnoteženja na dnevnoj 
razini do uvođenja mehanizma raspodjele 
aktivirane energije uravnoteženja ponuditelja 
energije uravnoteženja različitih od ponuditelja 
energije uravnoteženja na godišnjoj razini. 

Primjedba je prihvaćena.  
Primjena odredbi koje se odnose na davanje 
ponuda za energiju uravnoteženja od 
ponuditelja energije uravnoteženja na dnevnoj 
razini odgoditi će se do 1. listopada 2014. 

Primjedba se odnosi na dio koji regulira  
aktiviranje energije uravnoteženja od 
ponuditelja energije uravnoteženja na godišnjoj 
razini na skladištu. 
Predlaže se da se Pravila, u dijelu aktiviranja 
energije uravnoteženja na skladištu, izmijene kako 
bi se ponuditelju energije uravnoteženja na 
godišnjoj razini omogućilo korištenje maksimalnih 
kapaciteta sustava skladišta plina, odnosno 
korištenje preostalog (slobodnog) dijela kapaciteta 
sustava skladišta plina, a koje nisu nominirali 
korisnici sustava skladišta plina. Također, predlaže 
se, da se na sustavu skladišta plina omogući 
ponuditelju energije uravnoteženja na godišnjoj 
razini davanje ponuda za negativnu i pozitivnu 
energiju uravnoteženja. 
 

Primjedba je prihvaćena.  
Regulacija aktivacije energije uravnoteženja 
detaljnije je razrađena u Prijedlogu Izmjena i 
dopuna Pravila. 
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. Predlaže se brisati isti u dijelu koji se odnosi na 
obračun odstupanja od nominacije. 
Smatra se da predložena izmjena nije potrebna te 
da će se ionako primjenjivati od 1. listopada 2014. 

Primjedba je prihvaćena.  

 


