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REZULTATI JAVNE RASPRAVE 

– o Prijedlogu Pravila za nadomještanje i korekciju podataka u registru obračunskih mjernih mjesta– 

(rasprava provedena u razdoblju od 16. travnja do 23. travnja 2020.) 

 
PREDSTAVNIK 
ZAINTERESIRANE 
JAVNOSTI 

SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 
(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu 
prikazani) 

PRIHVAĆENO – provedene izmjene 
NIJE PRIHVAĆENO – obrazloženje razloga neprihvaćanja 

Načelne 
primjedbe 

EVN Croatia Plin 
d.o.o. 

Energetski subjekt konstatira da za nove korisnike koje su 
dužni unijeti u registar obračunskih mjernih mjesta nije 
implementiran sustav unosa predviđene potrošnje putem 
posebne kolone „Predviđena potrošnja“ kako bi unos bio 
jasniji i transparentniji. 

Prijedlog je prihvaćen. 

Operator tržišta plina je predvidio da u narednoj fazi 
nadogradnje registra obračunskih mjernih mjesta uvede 
indikatore za godišnju potrošnju raspodijeljenu po mjesecima 
koji će označavati je li upisana godišnja potrošnja izmjerena i 
predviđena. Predviđena potrošnja se odnosi na nova 
obračunska mjerna mjesta. 

Članak 4. 
EVN Croatia Plin 

d.o.o. 

Energetski subjekt smatra da informacijski sustav 
operatora tržišta plinom ima mogućnost dodjeljivanja  
tarifnog modela, a u skladu s dostavljenom godišnjom 
potrošnjom te predlaže da se stavka „4. oznaka tarifnog 
modela obračunskog mjernog mjesta (TM)“ makne iz stavki 
koje se mogu penalizirati. Također predlaže da ubuduće 
informacijski sustav operatora tržišta plinom automatski 
dodjeljuje tarifni model sukladno podacima o godišnjoj 
potrošnji (obaveza dostave do 1. veljače tekuće godine). 

Prijedlog nije prihvaćen. 

Sukladno članku 27. stavak 6. Općih uvjeta opskrbe plinom 
Operator plinskog sustava, odnosno organizator zatvorenog 
distribucijskog sustava dužan je voditi i bez odlaganja ažurirati u 
registru obračunskih mjernih mjesta podatke između ostalih i 
podatke o tarifnom modelu i godišnjoj potrošnji plina za svako 
obračunsko mjerno priključeno na sustav kojim upravlja, i to 
putem automatske razmjene podataka u formatu kojeg 
određuje operator tržišta plina. 

Obzirom na propisanu obavezu pri unosu odnosno ažuriranju  
podatka o tarifnom modelu sustav će provjeravati je li podatak 
usuglašen s upisanom godišnjom potrošnjom, ali operator 
tržišta plina ne može preuzeti obavezu automatskog 
određivanja odnosno unosa podatka o tarifnom modelu 
temeljem upisane godišnje potrošnje kao ni obrnuto. 

Napominjemo kako operator tržišta plina nadomješta odnosno 
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korigira podatke na dnevnoj razini isključivo za potrebe 
raspodjele energije plina na izlazima iz transportnog sustava koji 
su ulaz u distribucijski sustav sukladno Metodologiji za 
predviđanje preuzimanja plina i raspodjelu energije plina na 
izlazima iz transportnog sustava koji su ulaz u distribucijski 
sustav pri čemu ne mijenja stanje baze podataka u registru niti 
otklanja već propisanu obavezu unosa i ažuriranja podataka od 
strane operatora plinskog sustava odnosno organizatora 
zatvorenog plinskog sustava. 

Članak 8. 
EVN Croatia Plin 

d.o.o. 

Energetski subjekt navodi da bi se stavak 2. i stavak 3 
predmetnog članka trebali maknuti iz penalizacije te da 
ubuduće informacijski sustav operatora tržišta plinom 
automatski dodjeljuje tarifni model sukladno podacima o 
godišnjoj potrošnji (obaveza dostave do 1. veljače tekuće 
godine) 

  

Prijedlog nije prihvaćen. 

Sukladno članku 27. stavku 6. Općih uvjeta opskrbe plinom 
Operator plinskog sustava, odnosno organizator zatvorenog 
distribucijskog sustava dužan je voditi i bez odlaganja ažurirati u 
registru obračunskih mjernih mjesta podatke između ostalih i 
podatke o tarifnom modelu i godišnjoj potrošnji plina za svako 
obračunsko mjerno priključeno na sustav kojim upravlja, i to 
putem automatske razmjene podataka u formatu kojeg 
određuje operator tržišta plina. 

Obzirom na propisanu obavezu pri unosu odnosno ažuriranju  
podatka o tarifnom modelu sustav će provjeravati je li podatak 
usuglašen s upisanom godišnjom potrošnjom, ali operator 
tržišta plina ne može preuzeti obavezu automatskog 
određivanja odnosno unosa podatka o tarifnom modelu 
temeljem upisane godišnje potrošnje kao ni obrnuto. 

Napominjemo kako operator tržišta plina nadomješta odnosno 
korigira podatke na dnevnoj razini isključivo za potrebe 
raspodjele energije plina na izlazima iz transportnog sustava koji 
su ulaz u distribucijski sustav sukladno Metodologiji za 
predviđanje preuzimanja plina i raspodjelu energije plina na 
izlazima iz transportnog sustava koji su ulaz u distribucijski 
sustav pri čemu ne mijenja stanje baze podataka u registru niti 
otklanja već propisanu obavezu unosa i ažuriranja podataka od 
strane operatora plinskog sustava odnosno organizatora 
zatvorenog plinskog sustava. 
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Članak 9. Termoplin d.d. 

Energetski subjekt navodi da predmetnim člankom  
predloženih Pravila nije uređena procedura dostave 
podataka za slučaj da datum obveze dostave podataka 
pada na neradni dan te predlaže dopunu članka s novim 
stavkom u kojem bi se naznačilo da u slučaju kada dan 
dostave podataka pada na neradni dan kao datum obaveze 
dostave podataka uzima se prvi sljedeći radni dan, u isto 
vrijeme. 

 

 

Prijedlog nije prihvaćen. 

Sukladno Metodologiji za predviđanje preuzimanja plina i 
raspodjelu energije plina na izlazima iz transportnog sustava 
koji su ulaz u distribucijski sustav iz Priloga II važećih Mrežnih 
pravila transportnog sustava, raspodjela energije se vrši za svaki 
plinski dan za svaki par korisnik transportnog sustava – bilančna 
skupina.  

Prema Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava 
propisana je svakodnevna obaveza operatoru distribucijskog 
sustava kod raspodjela energije plina preuzete na ulazu u 
distribucijski sustav.   

Također u Općim uvjetima opskrbe plinom dodatno propisano 
da se podaci u Registru obračunskih mjernih mjesta vode i 
ažuriraju putem automatske razmjene podataka. 

Shodno navedenom, a kako je propisano predmetnim Pravilima, 
korekcija i nadomjestak podataka u Registru obračunskih 
mjernih mjesta se vrši za svaki plinski dan.  

 


