
Prilog 1. Razmjena podataka i komunikacija 

(1)  Operator tržišta plina razmjenjuje podatke na dnevnoj i mjesečnoj osnovi sa sljedećim 
sudionicima tržišta plina: 

1. operatorom transportnog sustava, 
2. voditeljem bilančne skupine i/ili ponuditeljem energije uravnoteženja, 
3. opskrbljivačem plinom, 
4. operatorom distribucijskog sustava. 

(2)  Operator tržišta plina razmjenjuje sa sudionicima tržišta plina podatke koji su definirani 
odredbama ovih Pravila, Mrežnih pravila transportnog sustava i Općih uvjeta opskrbe plinom, 
za postupke obračuna energije uravnoteženja, odstupanja od nominacije, obračuna 
preostalog odstupanja, obračuna u slučaju prestanka rada bilančne skupine i izvještavanja te 
promjene opskrbljivača, na Programskom paketu za podršku procesima Operatora tržišta 
plina (u daljnjem tekstu: IT Platforma), kojem se pristupa na službenoj internetskoj stranici 
operatora tržišta plina, uz dodijeljena korisnička prava, ili razmjenom datoteke putem 
elektroničke pošte. 

(3) Operator tržišta plina objavljuje na službenoj internetskoj stranici e-adresu za dostavu 
podataka i komunikaciju sa sudionicima tržišta. 

(4) Format, strukturu i sadržaj datoteke iz stavka 2. ovog Priloga određuje operator tržišta 
plina, a sudionici tržišta plina isto nemaju pravo mijenjati. 

(5) Za razmjenu podataka putem IT Platforme operator tržišta plina omogućit će sudionicima 
iz stavka 1. ovog Priloga pristup, dodijeliti korisnički račun i lozinku za pristup te korisničke 
upute, temeljem potpisanog Sporazuma o pristupu informacijskoj platformi operatora tržišta 
plina. Obrazac Sporazuma o pristupu informacijskoj platformi operatora tržišta plina nalazi se 
u Prilogu 5. ovih Pravila. 

(6) Kontakt podaci operatora tržišta plina navedeni su na službenoj internetskoj stranici. 

(7) Potencijalni voditelj bilančne skupine dužan je prije podnošenja zahtjeva za upis u 
registar voditelja bilančne skupine na tržištu plina, sukladno članku 8. ovih Pravila, dostaviti 
podatke za službeni i operativni kontakt, na obrascu koji operator tržišta plina objavljuje na 
svojoj internetskoj stranici. 

(8) Potencijalni ponuditelj energije uravnoteženja na dnevnoj razini dužan je prije 
podnošenja zahtjeva za upis na listu ponuditelja energije uravnoteženja na dnevnoj razini na 
tržištu plina, sukladno člancima 10. i 11. ovih Pravila, dostaviti podatke za službeni i 
operativni kontakt, na obrascu koji operator tržišta plina objavljuje na svojoj internetskoj 
stranici. 

(9) Sudionik tržišta iz stavka 1. ovog članka dužan je obavijestiti operatora tržišta plina o 
svakoj izmjeni kontakata, u protivnom takva promjena kontakata nije obvezujuća za 
operatora tržišta plina. 

 


