
 

  

 
 
 
 

PRIJEDLOG PRAVILA O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PLINA 
- popratni dokument - 

 
 
 
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o je, temeljem članka 83. Zakona o tržištu 
plina (“Narodne novine”, broj 28/13, 14/14) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske 
regulatorne agencije (Klasa: 310-05/14-02/178, ur. broj: 371-01/14-02) od 12. lipnja 2014. donio 
Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 6/2014 - Klasa: 011-03/14-01/03, ur. broj: 251-544-
12/2-14-1 od 13. lipnja 2014. – u daljnjem tekstu: Pravila), koja su stupila na snagu  16. lipnja 
2014. 
 
Pravilima se propisuje način organiziranja i djelovanja tržišta plina te na temelju modela tržišta 
plina, posebno se 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. 

 
U međuvremenu, ukazala se potreba za izmjenom Pravila. Prijedlog Pravila obuhvaća izmjene i 
dopune sljedećih odredbi: 

 u članku 18. stavku 6. - predlaže se da se bilančnoj skupini čiji udio ukupne 
rezervacije na ulazima i izlazima transportnog sustava bilančne skupine u ukupnoj 
rezervaciji na ulazima i izlazima transportnog sustava iznosi 0,1 ili više, obračunava 
prekoračenje dozvoljenog ukupnog odstupanja na kraju svakog plinskog dana, 

 u članku 28. – predlaže se da odredbe članka 25. te članaka 26. i 27., u dijelu koji 
se odnosi na ponuditelja energije uravnoteženja na dnevnoj razini, stupe na snagu 
1. siječnja 2015., 

 u članku 29. – predlaže se, da se razdoblje u kojem dozvoljeno ukupno odstupanje 
pojedine bilančne skupine, izuzev bilančne skupine koju organizira i vodi ponuditelj 
energije uravnoteženja na godišnjoj razini, za pojedini mjesec ne može biti manje od 
100.000  kWh, produlji do 1. siječnja 2015.,  

  u članku 30. – predlaže se da se prijelazno razdoblje, u kojem se dozvoljeno 
odstupanje od nominacije (ΔNdoz,bs) utvrđuje se za svaku bilančnu skupinu, za 
svaki plinski dan, prema formuli: ΔNdoz, bs = 0,20* Viz,bs  [kWh] te u kojem je iznos 
koji se obračunava za odstupanje od nominacija jednak umnošku 2% cijene 
pozitivne energije uravnoteženja i razlike odstupanja od nominacije i dozvoljenog 
odstupanja od nominacije, produlji do 1. siječnja 2015., 



 

  

 u članku 31. – predlaže se da se obračun vrijednosti ukupnog odstupanja bilančne 
skupine i obračun vrijednosti ukupne promjene akumulacije transportnog sustava 
provodi 31. prosinca 2014., 

 u članku 32. – predlaže se da se razdoblje u kojem ponuditelj energije 
uravnoteženja na godišnjoj razini svakodnevno nudi energiju uravnoteženja na 
sustavu skladišta plina te u kojem nalog za korištenje energije uravnoteženja na 
sustavu skladišta plina, operator transportnog sustava daje izravno operatoru 
sustava skladišta plina dostavom operativnog plana rada sustava skladišta plina 
produlji do 1. siječnja 2015.  
 

 
 
 
 


