Obrazac za dostavu primjedbi na
PRIJEDLOG PRAVILA O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA PLINA
OBRAZAC
SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naziv prijedloga propisa ili akta

Pravila o organizaciji tržišta plina

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga

HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika
zainteresirane javnosti

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec

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

Čakovec, Obrtnička 4

Direktor:
NENAD HRANILOVIĆ, mag.oec.
OPSKRBLJIVAČ PLINOM i
VODITELJ BILANČNE SKUPINE

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje
predstavljate

Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i
prijedloga s nazivom predstavnika zainteresirane
javnosti ili anonimno (upisati X ispred izabrane
opcije)
Datum izrade:

Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti
Anonimna objava

14.08.2014.

____NENAD HRANILOVIĆ, mag.oec_____
(potpis ovlaštene osobe)
Napomene:
1. U nastavku ovog obrasca upisuju se načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta te primjedbe i
prijedlozi za pojedine članke. Tablice se mogu slobodno proširivati.
2. Ako se obrazac primjedbi šalje poštom ili faksom (01/ 6306 777), obrazac je potrebno potpisati.
Obrasci se šalju na adresu
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.
„za savjetovanje“
Miramarska 23
10000 Zagreb
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Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta
Načelne primjedbe na nova Pravila o organizaciji tržišta plina općenito se odnose na odredbe koje
reguliraju obračun prekoračenja dozvoljenog ukupnog odstupanja i obračun odstupanja od nominacije.
Shvaćajući dužnost svakog voditelja bilančne skupine da svakodnevno uravnotežuje količine plina koje
ulaze u transportni sustav i količine plina koje izlaze iz transportnog sustava, no uzimajući u obzir
kapacitete i akumulaciju transportnog sustava, a posebno troškove energije uravnoteženja i odstupanja od
nominacije koje će uslijed postojeće regulative (koja se ni ovim izmjenama ne mijenja) imati VBS, kao i
opskrbljivači (troškovi u konačnici terete opskrbljivače plinom obzirom da je u ovim uvjetima istima teško
teretiti krajnjeg kupca): predlažemo da odstupanje za pojedinu bilančnu skupinu od 01.10. tekuće godine do
31.03. iduće godine minimalno iznosi 500.000 kWh, a od 01.04. – 30.09. minimalno 200.000 kWh. Isto
tako, predlažemo da postotak odstupanja od nominacije i dalje iznosi 20%, a ne 10%, ako se već u
obračunu odstupanja primjenjuje 3% cijene pozitivne energije uravnoteženja.

Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem,
odnosno podlogama

Članak 18.

Članak 28.
Nastavno na iznijete prijedloge u dijelu „načelne primjedbe“ predlažemo da se, ukoliko se ne
promijeni način obračuna, barem prijelazno razdoblje produži do kraja plinske godine
2014/2015. na način kako je predloženo: minimalno 500.000 kWh 01.10. – 31.03., 200.000
Članak 29. kWh 01.04. – 30.09. Ustvari, ovo bi trebalo biti regulirano novim stavkom u članku 17. Pravila
na način da se propiše da ukupno odstupanje bilančne skupine ne može biti manje od 500.000
kWh za razdoblje 01.10. – 31.03., a za razdoblje 01.04. – 30.09. ne može biti manje od
200.000 kWh .
Nastavno na iznijete prijedloge u dijelu „načelne primjedbe“ predlažemo da se, ukoliko se ne
promijeni način obračuna, barem prijelazno razdoblje produži do kraja plinske godine
Članak 30.
2014/2015. na način da se kod obračuna odstupanja od nominacije primjenjuje postotak 20% i
2% cijene pozitivne energije uravnoteženja.
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Članak 31.

Članak 32.
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