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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 

Prvo plinarsko društvo d.o.o. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 
 
Kardinala A. Stepinca 27, 32000 Vukovar 

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

Pavao Vujnovac 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 
predstavljate 

Voditelj bilančne skupine 
Opskrbljivač plinom 
Operator distribucijskog sustava 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

X Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti 

 Anonimna objava 

Datum izrade: 
 
12.08.2014. 

 
 

______________________________________ 
(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 
 

Glavne promjene u Prijedlogu Pravila o organizaciji tržišta plina (u daljnjem tekstu Prijedlog Pravila) u 
odnosu na važeća Pravila o organizaciji tržišta plina odnose se na produžavanje rokova iz prijelaznih i 
završnih odredbi s 1.listopada 2014. godine na 1. siječnja 2015. godine i odgađanje primjene odredbi 
vezanih uz dnevne ponuditelje energije uravnoteženja. Na taj način ponovo se odgađa početak tržišta 
energije uravnoteženja i produžava se postojeći model uravnoteženja sustava koji je baziran na pružanju 
usluge jedino od strane godišnjeg ponuditelja energije uravnoteženja. 
Prijedlog Pravila, na žalost nije prepoznao nove okolnosti na tržištu plina koje su nastupile tijekom plinske 
godine 2013/2014, pojavu novih voditelja bilančnih skupina i raspodjelu tržišnih udjela na više tržišnih 
sudionika, a posebice pojavu nekoliko korisnika sustava skladišta plina koji su u mogućnosti pružati uslugu 
energije uravnoteženja. Navedene promjene u odnosima na tržištu plina pokazuju da trenutno tržišno 
okruženje traži novi model u kojem će se uravnoteženje sustava vršiti uspostavom tržišnih odnosa između 
Operatora tržišta, Operatora transportnog sustava i tržišnih sudionika (ponuditelja usluge energije 
uravnoteženja) i formiranje cijene energije uravnoteženja na tržišnim osnovama.  
Važeća pravila općenito definiraju odnose na tržištu energije uravnoteženja, proceduru dostave ponuda i  
aktivaciju ponuda od strane operatora transportnog sustava, ali ne definiraju model po kojem se formira 
cijena energije uravnoteženja i kako se navedena cijena primjenjuje na obračun odstupanja voditelja 
bilančnih skupina , pa cijeli model nije praktično primjenjiv. 
Očekivanja tržišnih sudionika (potencijalnih dnevnih ponuditelja energije uravnoteženja) išla su u smjeru 
detaljno razrađenih pravila za pružanje i obračun energije uravnoteženja (prema ponuditeljima i prema 
sudionicima koji odstupaju) na dnevnom nivou u skladu s praksom na razvijenim tržištima centralne i 
istočne Europe, ali na žalost Prijedlog Pravila ne nudi navedena rješenja nego produžava zatečenu 
situaciju do 1. siječnja 2015. godine. Kad istekne i „novi“ prijelazni period, Prijedlog pravila ne nudi rješenje 
za tržište energije uravnoteženja, pa je za očekivati da će se Pravila morati opet mijenjati.  
U međuvremenu, ulaskom u zimski period mogu se očekivati problemi u vođenju transportnog sustava, jer 
će biti smanjene mogućnosti uravnoteženja sustava, a dnevni ponuditelji energije uravnoteženja neće biti u 
mogućnosti ponuditi energiju uravnoteženja zbog nedefiniranog okvira za pružanje navedenih usluga koji je 
trebao proizaći iz Prijedloga Pravila. Odgađanje aktivacije dnevnih ponuditelja energije uravnoteženja 
djelovat će nepovoljno na sigurnost plinskog sustava u zimskom periodu (posebno kod ekstremno niskih 
temperatura kad će odstupanja sudionika vjerojatno biti velika i u istom smjeru), a nije dobro niti za razvoj 
tržišnog natjecanja na tržištu plina u Republici Hrvatskoj za koje trenutno postoje dobri preduvjeti. 
 
Zaključno, predlažemo: 

 uvođenjem obračuna prekoračenja dozvoljenog ukupnog odstupanja na kraju plinskog dana u 
članku 18. stavak (6) pojavljuje se problem korekcije podataka prema utvrđenim količinama plina iz 
mjesečnog izvještaja operatora transportnog sustava 15.dana u tekućem mjesecu za prethodni 
mjesec (članak 18.stavak(9)). Prijedlog: Korekcija podataka iz mjesečnog izvještaja operatora 
transportnog sustava treba se voditi odvojeno od redovnog obračuna prekoračenja dozvoljenog 
ukupnog odstupanja zato jer se ne odnosi na dnevna odstupanja nego na robnu namiru plina iz 
prethodnog obračunskog perioda. Robna namira plina (temeljem korekcije iz mjesečnog izvještaja) 
treba se odvijati u dogovoru operatora transportnog sustava i voditelja bilančnih skupina u periodu 
koji se unaprijed dogovara kako ne bi dolazilo do neželjene neravnoteže u sustavu uzrokovane 
robnom namirom plina. 
Ovaj problem se može izbjeći uvođenjem tržišta energije uravnoteženja i dnevnim poravnanjem 
potraživanja za energiju uravnoteženja na komercijalnoj osnovi, bez robne namire. 

 izbrisati članak 28. stavak(1) koji odgađa primjenu odredbi koje se odnose na ponuditelje energije 
uravnoteženja na dnevnoj razini do 1. siječnja 2015. godine 

 dopuniti Pravila o organizaciji tržišta plina s člancima koji definiraju način formiranja cijene energije 
uravnoteženja iz korištenih ponuda za energiju uravnoteženja i primjenu navedenih cijena u 
obračunu odstupanja za voditelje bilančnih skupina 

 omogućiti trgovanje na virtualnoj točki trgovanja unutar plinskog dana, jer će se na taj način dati 
dodatna mogućnost VBS-ovima da uravnoteže svoju bilančnu skupinu 

 osigurati primjenu modela dnevnog uravnoteženja i tržišta energije uravnoteženja u praksi od 1. 
listopada 2014.godine u skladu s preporukama udruženja europskih operatora transportnih sustava 
ENTSO-G 

 
 
 
 
 
 



3 

 

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

Članak 18. 

Stavak (9) Prijedlog: Korekcija podataka iz mjesečnog izvještaja operatora transportnog 
sustava treba se voditi odvojeno od redovnog obračuna prekoračenja dozvoljenog ukupnog 
odstupanja zato jer se ne odnosi na dnevna odstupanja nego na robnu namiru plina iz 
prethodnog obračunskog perioda. Robna namira plina (temeljem korekcije iz mjesečnog 
izvještaja) treba se odvijati u dogovoru operatora transportnog sustava i voditelja bilančnih 
skupina u periodu koji se unaprijed dogovara kako ne bi dolazilo do neželjene neravnoteže u 
sustavu uzrokovane robnom namirom plina. 

Članak 28. Izbrisati stavak (1) 

Članak 29.  

Članak 30.  

Članak 31. 
Članak ostaviti bez promjena, kao i u važećim Pravilima o organizaciji tržišta plina (HROTE, 
06/2014) 

Članak 32. 
Članak ostaviti bez promjena kao i u važećim Pravilima o organizaciji tržišta plina (HROTE, 
06/2014) 

 


