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REZULTATI SAVJETOVANJA SA JAVNOŠĆU PROVEDENOG 

OD 26. LISTOPADA DO 10. STUDENOG 2022. 

Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina 

 

Članak 
Izmjena i 
dopuna 
Pravila 

Podnositelj 
primjedbe 

Primjedba 
 Odgovor Obrazloženje  

Načelni 
prijedlozi i 

mišljenje na 
nacrt akta ili 
dokumenta 

MEĐIMURJE-
PLIN d.o.o.  

Predloženim izmjenama i dopunama Pravila 
o organizaciji tržišta plina u uvjetima ove 
globalne svjetske energetske krize uništava 
se poslovanje voditelja bilančne skupine.   
Obzirom na energetsku krizu, kao i na 
Uredbu i Odluku Vlade Republike Hrvatske,  
odnosno obzirom na poremećene odnose 
na tržištu plina, kako svjetskom, tako i na 
hrvatskom tržištu kojeg je predlagatelj ovih 
izmjena organizator, smatramo da nije 
vrijeme za donošenje predmetnih izmjena i 
dopuna Pravila.  
Pravila bi se mogla mijenjati kada prestane 
energetska kriza odnosno kada bude 
dovoljnih količina plina na tržištu za nabaviti 
odnosno prodati.    
Takva predložena izmjena Pravila dodatno 
otežava poslovanje u uvjetima kada su 
cijene plina i onako previsoke. 
 

Prima se na 
znanje 

Primjedba je primljena na znanje, međutim ne 
može se prihvatiti. Upravo je u nastalim 
okolnostima poremećaja na tržištu energije 
nužno osigurati adekvatna sredstva osiguranja 
plaćanja i mehanizme praćenja kako bi se 
osiguralo uredno plaćanje između sudionika na 
tržištu plina, i samim time likvidnost i opstanak 
poslovanja tržišnih sudionika. 
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Načelni 
prijedlozi i 

mišljenje na 
nacrt akta ili 
dokumenta 

GRADSKA 
PLINARA 

ZAGREB d.o.o. 

Vezano za čl. 4. st. 6., odnosno mogućnost 
određivanja posebnim propisom za pojedini 
slučaj da obračunsko mjerno mjesto pripada 
više bilančnih skupina, predlaže se u slučaju 
donošenja takvih propisa voditi računa da se 
operatorima ostavi dovoljno vremena za 
prilagodbu informatičkog sustava u svrhu 
provedbe. 
 

Prima se na 
znanje Primjedba se prima na znanje.  

Načelni 
prijedlozi i 

mišljenje na 
nacrt akta ili 
dokumenta 

ANONIMNO 

1) Uvažavajući činjenicu da je Vlada RH 
31.10.2022. godine donijela „Odluku o 
donošenju plana Intervencije o mjerama 
zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike 
Hrvatske“ s Planom intervencije o mjerama 
zaštite sigurnosti plinom RH. Nastavno na 
prethodno. predlažemo da se u ovim 
Pravilima o organizaciju tržišta plina jasno 
propiše da ista se ne primjenjuju tijekom 3. 
razine Kriznog stanja tj. tijekom Izvanrednog 
stanja.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Djelomično 
se prihvaća 

1) Prijedlog je primljen na znanje, međutim 
smatramo da nema potrebe mijenjati tekst 
odredaba Pravila o organizaciji tržišta plina, jer 
predmetni akt regulira odnose na tržištu plina u 
stanju normalnog (redovnog) funkcioniranja 
tržišta, a u slučaju nastanka izvanredne 
situacije koja se spominje u Odluci Vlade 
Republike Hrvatske od 31.10.2022., a koja će 
pretpostavljamo biti proglašena temeljem čl. 
26. Zakona o energiji, uopće nije sporno da će 
prednost u primjeni ispred Pravila o organizaciji 
tržišta plina imati izvanredne mjere koje 
donesu nadležna tijela. 
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2) U obrazloženju Prijedloga navodi se da 
„jedno obračunsko mjerno mjesto može 
pripadati samo jednoj bilančnoj skupini…“, 
dok se i st. (8) članka 4. navodi „obračunsko 
mjerno mjesto krajnjeg kuca priključenog na 
distribucijski sustav može..“. 
Iz prethodnog nije jasno da li se predmetno 
odnosi i na krajnjeg kupca priključenog na 
transportni sustav. Jasnije napisati, 
precizirati tekst za OMM na transportnom 
sustavu, ako što je precizirano za OMM na 
distribucijskom sustavu.  
 
3) Kroz tekst ovih Pravila navode se izrazi 
„krajnji kupac“ i „kupac“ , predlažemo oboje 
definirati ili jednako pisati (vidjeti različitosti 
u članku 2.).  
 
 
4) Predlažemo koristiti izraze „pružatelj 
pozitivne energije uravnoteženja za uslugu 
uravnoteženja“ te „pružatelj negativne 
energije uravnoteženja za uslugu 
uravnoteženja“ kroz cijeli tekst Pravila. Na 
pojedinim mjestima u tekstu nedostaje dio 
formulacije „za uslugu uravnoteženja“. 

 

2) Prijedlog se prihvaća, te će se odredba čl. 4. 
st. 8. izmijeniti tako da glasi:  
 
“Obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca 
može pripadati samo jednoj bilančnoj skupini, 
osim ako je posebnim propisom za pojedini 
slučaj regulirano drugačije.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Pojmovi “kupac” i “krajnji kupac” su definirani 
Zakonom o tržištu plina (članak 3. stavak 1. 
točke 15. i 17), pa smatramo da ih nije potrebno 
dodatno regulirati u Pravilima o organizaciji 
tržišta plina. 
 
 
4) Primjedba se prihvaća, te će se 
odgovarajuće ispraviti korištenje navedenih 
pojmova u cijelom tekstu Pravila o organizaciji 
tržišta plina. 

 
GRADSKA 
PLINARA 

ZAGREB d.o.o. 

U preambuli, a vezano za Zakon o tržištu 
plinapredlažemo ažurirati broj Narodnih 
novina, odnosno dodati broj 23/2020 

Prima se na 
znanje 

Primjedba se odnosi na dio dokumentacije za 
javno savjetovanje – pročišćeni tekst Pravila o 
organizaciji tržišta plina, koji je pripremljen 
isključivo u informativne svrhe, dok u 
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dokumentu koji će biti donesen slijedom 
provedenog javnog savjetovanja – Izmjene i 
dopune Pravila o organizaciji tržišta plina nije 
navedeno upućivanje na Zakon o tržištu plina. 
 

Članak 1. 
MEĐIMURJE-

PLIN d.o.o. 
Čakovec 

Članak 1. Izmjena i dopuna – novu alineju 
27. u članku 2. stavku 2. Pravila je potrebno 
brisati obzirom da isto ne može biti osnova 
za određivanje sredstva osiguranja plaćanja

Ne prihvaća 
se 

Primjedba nije osnovana, jer dnevni izvještaj 
sadrži dovoljno informacija prema kojim 
operator tržišta plina može odrediti novčane 
obveze voditelja bilančnih skupina i pružatelja 
negativne energije uravnoteženja za uslugu 
uravnoteženja; to su jedine informacije na 
osnovu kojih operator tržišta plina može 
učestalije pratiti zaduženja voditelja bilančnih 
skupina na dnevnoj razini.  
 
 
 
 

- 
GRADSKA 
PLINARA 

ZAGREB d.o.o. 

U čl. 2 st. 2. t. 22 predlaženo dodati tekst “i 
neradnih dana”, a obzirom da i na te dane 
(uz blagdane) sukladno čl. 5., u vezi sa čl. 1. 
Zakona o blagdanima, spomendanima i 
neradnim danima u Republici Hrvatskoj, 
zaposlenici u Republici Hrvatskoj imaju 
pravo na oslobođenje od rada, odnosno da 
također i isti predstavljaju neradne dane u 
Republici Hrvatskoj u širem smislu. 
 

Ne prihvaća 
se 

Primjedba se ne prihvaća, jer smatramo da je 
definicija “radnih dana“ sadržana u spomenutoj 
odredbi Pravila o organizaciji tržišta plina 
ispravna i u skladu s važećim propisima koji 
reguliraju neradne dane u Republici Hrvatskoj. 
 
 

Članak 3. 
MEĐIMURJE-

PLIN d.o.o. 
Čakovec 

Članak  3. Izmjena i dopuna – novi članak 
6.a Pravila – nisu navedeni rokovi u kojem 
se će provoditi navedene aktivnosti obzirom 
na moguće štetne posljedice za voditelja 
bilančne skupine. 
 

Ne prihvaća 
se 

Primjedba se ne prihvaća, jer su svi relevantni 
rokovi već regulirani u članku 6.a Izmjena i 
dopuna Pravila o organizaciji tržišta plina i 
Prilogom I. Pravila o organizaciji tržišta plina 
(OU VBS). 
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Rok za raskid ugovora je propisan u čl. 9. 
Priloga I., dok je čl. 10 Priloga I. propisano da 
se istog dana kada prestaje ugovor voditelj 
bilančne skupine briše iz registra voditelja 
bilančnih skupina. 
 

Članak 5. 
MEĐIMURJE-

PLIN d.o.o. 
Čakovec 

Članak 5. Izmjena i dopuna – članak 8. 
stavak 1. Pravila – vidi primjedbe navedene 
u dijelu Općih uvjeta ugovora o reguliranju 
međusobnih odnosa s voditeljem bilančne 
skupine iz Priloga 1. Pravila 

Djelomično 
se prihvaća 

Upućujemo na obrazloženje navedeno u dijelu 
Prilog I. Opći uvjeti o reguliranju međusobnih 
odnosa s voditeljem bilančne skupine iz Priloga 
1. Pravila. 

Članak 6. 
MEĐIMURJE-

PLIN d.o.o. 
Čakovec 

Članak 6. Izmjena i dopuna – članak 21. 
stavak 7. Pravila - vidi primjedbe navedene 
u dijelu Općih uvjeta ugovora o reguliranju 
međusobnih odnosa s voditeljem bilančne 
skupine iz Priloga 1. Pravila 

Ne prihvaća 
se 

Upućujemo na obrazloženje navedeno u dijelu 
Prilog I. Opći uvjeti o reguliranju međusobnih 
odnosa s voditeljem bilančne skupine iz Priloga 
1. Pravila 

Članak 8. 
stavak 2. MEĐIMURJE-

PLIN d.o.o. 
Čakovec 

Članak 8. Izmjena i dopuna, stavak 2. – vidi 
primjedbe navedene u dijelu Općih uvjeta 
ugovora o reguliranju međusobnih odnosa s 
voditeljem bilančne skupine iz Priloga 1. 
Pravila 

Ne prihvaća 
se 

Upućujemo na obrazloženje navedeno u dijelu 
Prilog I. Opći uvjeti o reguliranju međusobnih 
odnosa s voditeljem bilančne skupine iz Priloga 
1. Pravila 

- ANONIMNO 

čl.2. st.(2) tč.21. umjesto izraza „prosječna 
primjenjiva cijena“ pisati „prosječna 
mjesečna primjenjiva cijena“, kao što se 
prethodno koristi i „prosječna dnevna 
primjenjiva cijena“.     
 

Prihvaća se 

Primjedba se prihvaća te će se točka 21. članka 
2. stavka 2. Pravila izmijeniti kako slijedi: 
 
“21. prosječna mjesečna primjenjiva cijena 
– cijena koja se računa kao aritmetička sredina 
svih prosječnih dnevnih primjenjivih cijena za 
pojedini mjesec;” 
 
 
Sukladno tome i će se odgovarajuće izmijeniti 
korištenje predmetnog pojma u cijelom tekstu 
Pravila o organizaciji tržišta plina. 
  



6 
 

Članak 1. 
stavak 2. 

ANONIMNO 

čl 2. st.(2) tč.27. „dnevna obveza“ 
 iza teksta „..negativne energije 
uravnoteženja“ dodati tekst „radi 
preuzimanja iz transportnog sustava“ 
 Ne prihvaća 

se 

Prijedlog dopune odredbe se ne prihvaća, jer 
ne doprinosi svrsi zaštite od financijskog rizika 
operatora tržišta plina - dnevnom obvezom se 
definiraju novčane obveze proizašle iz 
odstupanja, poduzimanja radnji uravnoteženja 
i obračuna neutralnosti zbog financijskog 
svođenja stanja računa operatora 
transportnog sustava na nulu. 

 
Članak 2. 
stavak 3. 

ANONIMNO 

čl.4. st.(8) dodati „i na transportnom 
sustavu“ ili brisati „distribucijski“. 
 

Prihvaća se 

 
Prijedlog se prihvaća, te će se odredba čl. 4. st. 
8. izmijeniti tako da uključuje i obračunska 
mjerna mjesta na distribucijskom i na 
transportnom sustavu. Odredba će slijedom 
toga glasiti:  
 
“Obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca 
može pripadati samo jednoj bilančnoj skupini, 
osim ako je posebnim propisom za pojedini 
slučaj regulirano drugačije.“ 
 
 

- 

ANONIMNO 

1) čl.4. st.(2) umjesto „svaki kupac plina“ 
pisati svaki sudionik na tržištu plina osim 
Operatora tržišta“, vidjeti zakon. 
 2) čl.10 i čl.12 ujednačiti pisanje: kWh/d ili 
kWh/dan, 
3) čl.14. st.7 umjesto „prosječnu primjenjivu 
cijenu“ pisati „prosječnu mjesečnu 
primjenjivu cijenu“, kao što se koristi izraz 
„prosječna dnevna primjenjiva cijena“.   

Djelomično 
se prihvaća 

1) Primjedba se ne prihvaća, jer se 
predmetnom odredbom dodatno definira 
obveza pripadnosti kupaca, kao sudionika na 
tržištu plina. 
 
2) Primjedba se prihvaća, odredbe će se 
ujednačiti na način da piše “kWh/d”. 
 
3) Primjedba se prihvaća, odredba će se 
izmijeniti na način da se koristi pojam 
“prosječna mjesečna primjenjiva cijena”. 
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Članak 
Priloga I. 

Podnositelj 
primjedbe 

Primjedba 
(Prilog I. Opći uvjeti ugovora o 

reguliranju međusobnih odnosa s 
voditeljem bilančne skupine) 

Odgovor Obrazloženje 

Članak 4., 
stavci 2. i 4. 

MEĐIMURJE-
PLIN d.o.o. 

Čakovec 

1) Prilog I. - Opći uvjeti ugovora o reguliranju 
međusobnih odnosa s voditeljem bilančne 
skupine: članak 4. stavak 2. i 4.  – rok 
plaćanja treba biti 30 dana od dana 
izdavanja računa; 
 
 
 
 
 
 
2) - uvjeti plaćanja obveza, bilo voditelja 
bilančne skupine, bilo operatora tržišta plina, 
trebaju biti obostrano isti i korektni, što znači 
da isti rokovi plaćanja trebaju važiti za obje 
ugovorne strane 
 

Ne prihvaća 
se 

1) Primjedba se ne može prihvatiti. Kako bi se 
osigurala likvidnost sudionika na tržištu plina 
važno je da rokovi plaćanja obveza budu što 
kraći. S obzirom da je operator tržišta plina 
izložen riziku kašnjenja u plaćanju od strane 
voditelja bilančne skupine, što u konačnici 
može dovesti do ozbiljnih posljedica u 
poslovanju operatora tržišta plina, valutu 
plaćanja operatora tržišta plina prema voditelju 
bilančne skupine predlažemo produžiti tako da 
unutar roka dospijeća operator tržišta stigne 
prikupiti sredstva od drugih voditelja bilančnih 
skupina. 
 
2) Primjedba se ne može prihvatiti, iz razloga 
osiguranja načela financijske neutralnosti. 
Prema načelu financijske neutralnosti, operator 
tržišta plina u okviru mjesečnog obračuna 
prikuplja novac od voditelja bilančnih skupina 
koji su mu ga dužni uplatiti po izdanim 
računima te ga isplaćuje onim voditeljima 
bilančnih skupina  koji su ostvarili pravo na 
primitak novaca. Kako bi operator tržišta u 
potpunosti ispunio svoju obvezu plaćanja 
prema voditeljima bilančnih skupina, koji su 
ostvarili pravo na primitak novaca, nužno je da 
se prije toga podmire novčane obveze od 
strane onih voditelja bilančnih skupina koji 
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imaju financijsku obvezu prema operatoru 
tržišta, pa su u skladu s tim precizirani kraći 
rokovi plaćanja prema operatoru tržišta od 
rokova za plaćanje prema voditeljima bilančnih 
skupina. Nakon svih provedenih uplata i isplata 
po mjesečnom obračunu, operator tržišta ne 
smije biti ni na dobitku ni na gubitku.  
 
 
 

Članak 5. 
stavak 1. 

MEĐIMURJE-
PLIN d.o.o. 

Čakovec 

Prilog I. - Opći uvjeti ugovora o reguliranju 
međusobnih odnosa s voditeljem bilančne 
skupine: članak 5. – stavak 1. treba glasiti: 
„Voditelj bilančne skupine je obvezan u roku 
od 30 dana od dana sklapanja Ugovora 
dostaviti operatoru tržišta plina sredstvo 
osiguranja plaćanja u iznosu koji se utvrđuje 
sukladno članku 7. ovih OU VBS, a koje 
može biti dostavljeno u obliku zadužnice ili 
bjanko zadužnice.“ Točke a) i b) u stavku 1. 
brišu se, kao i ostali stavci članka 5. koji se 
odnose na druga sredstva osiguranja 
(bankarska garancija i/ili novčani depozit).   
Obrazloženje:  Bankarska garancija, 
prihvatljiva za HROTE, kao i novčani 
depozit, su neprihvatljiva sredstva 
osiguranja za voditelja bilančne skupine. 
HROTE je tvrtka u vlasništvu Republike 
Hrvatske (RH je jedini osnivač društva), a 
Vlada RH daje jamstva društvima u svojem 
vlasništvu. Stoga, ako se već zahtijeva 
bankarska garancija kao sredstvo 
osiguranja, istu bi za HROTE trebala 

Ne prihvaća 
se 

Primjedba se ne može prihvatiti. 
 
Rok od 30 dana za dostavu sredstva 
osiguranja plaćanja nakon sklapanja ugovora 
nije prihvatljiv, jer potencijalno izlaže operatora 
tržišta plina velikom financijskom riziku.  
 
Nadalje, zadužnice nisu prihvatljivo sredstvo 
osiguranja plaćanja, jer osim što ne 
osiguravaju potpunu naplatu, sama naplata 
zadužnice traje duže nego naplata bankarske 
garancije, što bi operatora tržišta dovelo u veliki 
financijski rizik. 
 
Voditelj bilančne skupine može biti samo 
subjekt koji je likvidan i ima dovoljno 
financijskih sredstava za nabavu plina i 
plaćanje istog. 
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osigurati Vlada RH, barem sada u 
prijelaznom razdoblju kada traje ova 
svjetska globalna energetska kriza.  
Traženje bankarske garancije je novi trošak 
za voditelje bilančne skupine te je prema 
predloženim izmjenama moguće da će 
banke određivati tko će biti voditelj bilančne 
skupine, a tko ne, na subjektivnoj osnovi ili 
po zahtjevu  konkurencije.  
Za ovo prijelazno razdoblje zadužnica je 
jedino prihvatljivo sredstvo osiguranja za 
voditelja bilančne skupine.  
Može se ponoviti situacija, s kojom je 
HROTE kao predlagatelj ovih izmjena i 
dopuna dobro upoznat, kada je Podzemno 
skladište plina početkom ožujka ove godine 
provodilo HD mjerenja, a nakon toga 
promijenilo smjera rada skladišta u 
utiskivanje zbog čega nije bilo moguće 
povlačiti vlastiti uskladišteni plin iz skladišta, 
već su obzirom na tehničko-tehnološka 
rješenja kupci plina povlačili iz sustava, a 
cijene su bile više od 300 Eur/MWh odnosno 
i više od 46% od tržišnih cijena. U takvim 
izvanrednim situacijama traženje bankarske 
garancije na ogromne iznose, kao da je 
operator tržišta plina najveća svjetska 
novčana institucija, stvarno ne doprinosi 
prevladavanju ove energetske krize, kao i 
međusobnih odnosa 
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Članak 6. 
stavci 2., 3. 4. 

MEĐIMURJE-
PLIN d.o.o. 

Čakovec 

1) Prilog I. - Opći uvjeti ugovora o reguliranju 
međusobnih odnosa s voditeljem bilančne 
skupine: članak 6. stavak 2. - rok za dostavu 
novog sredstva osiguranja treba biti 60 dana 
od dana kada je operator ……., a ne 7 dana. 
 
2) Članak 6. stavak 3. i 4. – predmetne 
stavke je potrebno brisati iz razloga što je 
dokazano da voditelji bilančne skupine 
odgovorno rade i pridržavaju se dosadašnjih 
pravila, a u slučaju bilo kakvih poteškoća, 
isto se treba rješavati u međusobnom 
odnosu između VBS i HROTE, sporazumno.  
Sankcije odnosno raskid ugovora, što je 
HROTE propisano za voditelje bilančne 
skupine u predmetnim stavcima u slučaju ne 
dostave sredstva osiguranja nije prihvatljivo 
za VBS. Isto su jednostrano predviđene 
mjere operatora, što nikako nije u dobroj vjeri 
rješavanja međusobnih odnosa, kao niti u 
obostranom interesu. 
 

Ne prihvaća 
se 

1) Primjedbu nije moguće prihvatiti, jer operator 
tržišta plina ne može ostati izložen tj. bez 
odgovarajućeg sredstva osiguranja plaćanja 60 
dana, kako se predlaže. Takva situacija bi 
dovela do znatnih poremećaja na tržištu i 
dovela u pitanje opstanak drugih tržišnih 
sudionika. 60 dana je predugi rok koji operatora 
tržišta dovodi u financijski rizik, odnosno u 
nemogućnost plaćanja obveza koje operator 
tržišta ima prema drugom voditelju bilančne 
skupine. 
 
2) Primjedbu nije moguće prihvatiti, operator 
tržišta plina mora imati na raspolaganju 
mehanizme kojima će osigurati adekvatnu 
pokrivenost i smanjenje odnosno eliminaciju 
rizika neplaćanja od strane voditelja bilančnih 
skupina, u protivnom se dovodi u rizik 
sposobnost operatora tržišta plina da 
podmiruje svoje obveze prema drugim 
sudionicima na tržištu plina. 
 

Članak 7. 
stavak 1. 

MEĐIMURJE-
PLIN d.o.o. 

Čakovec 

Prilog I. - Opći uvjeti ugovora o reguliranju 
međusobnih odnosa s voditeljem bilančne 
skupine: članak 7. stavak 1. – Isti stavak 
trebao bi glasiti: „Iznos sredstva osiguranja 
plaćanja kojeg je voditelj bilančne skupine 
obvezan dostaviti operatoru tržišta plina 
utvrđuje se u visini od 12 referentnih 
mjesečnih obveza, zaokruženo na prvi viši 
broj koji je višekratnik broja 100.000. 
Referentnu mjesečnu obvezu čini obveza 
voditelja bilančne skupine za mjesec rujan 

Djelomično 
se prihvaća 

Primjedba se djelomično prihvaća te će se 
način izračuna sredstva osiguranja plaćanja 
sadržan u stavcima 1. i 4. članka 7. izmijeniti na 
način da se pri utvrđivanju prosječne mjesečne 
obveze ne uzimaju u obzir najveća i najmanja 
mjesečna obveza u referentnom razdoblju od 
12 mjeseci (ili kraće, ako je ugovor sklopljen 
prije manje od 12 mjeseci). 
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kao mjesec koji prethodi novoj plinskoj 
godini.“    
 

Članak 7. 
stavci 2. – 7. 

MEĐIMURJE-
PLIN d.o.o. 

Čakovec 

Članak 7. stavak 2. treba glasiti: „Minimalni 
iznos sredstva osiguranja plaćanja iznosi 
500.000,00 kn“ odnosno isto nije potrebno 
mijenjati u odnosu na postojeća Pravila.  
Članak 7. stavak 3. – potrebno je ugraditi rok 
za dostavu dodatnog sredstva osiguranja po 
pozivu operatora tržišta plina od 30 od 
primitka poziva.  
U članku 7. preostali stavci 4 . do 7. brišu se. 
Ponovno navodimo da je zadužnica jedini 
prihvatljivi instrument osiguranja plaćanja, 
kao i da je iznos od 500.000,00 kn dovoljan 
za minimalni iznos osiguranja Ponavljamo, u 
slučaju da se traži bankarska garancija, istu 
može kao jamstvo dati samo osnivač, 
Republika Hrvatska.  
U svakom slučaju, obzirom na uvjete na 
tržištu, primjeren rok za dostavu dodatnog 
sredstva osiguranja, zadužnice, je 30 dana 
od dana primitka poziva operatora tržišta 
plina.  
Ako HROTE ipak, uz sve iznijeto,  zahtijeva 
isključivo bankarsku garanciju, njezinu 
visinu može temeljiti samo na zadnjoj 
plinskoj godini prije ove globalne svjetske 
energetske krize, a to je 01.10.2020. do 
30.09.2021. godine, ili, premda je već kriza 
započela, na kalendarskoj godini 01.01. – 

Ne prihvaća 
se 

Primjedba se ne može prihvatiti. S obzirom da 
su se od donošenja Pravila o organizaciji tržišta 
plina (svibanj 2018. godine) pa do danas 
obveze voditelja bilančnih skupina značajno 
povećale, kao što su se i cijene plina povećale, 
smatramo da je početni prag za iznos sredstva 
osiguranja plaćanja potrebno podići. 
 
Rok od 30 dana koji se predlaže za dostavu 
dodatnog sredstva osiguranja plaćanja je 
predugačak te izlaže operatora tržišta plina 
visokom financijskom riziku.  
 
Zadužnica nije prihvatljiva iz razloga što nije 
siguran instrument osiguranja plaćanja, 
odnosno postoji nemogućnost naplate u 
cijelosti, kao što se i sama naplata čeka 
predugo. 
 
S obzirom na situaciju u kojoj nije vjerojatno da 
će se cijene plina vraćati na cijene prije 
poremećaja na tržištu, nije realno određivati ni 
iznos sredstva osiguranja plaćanja po cijenama 
koje su bile primjenjive prije nastupa 
poremećaja na tržištu. 
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31.12.2021. Nikako to, uz navedenu 
globalnu energetsku krizu, ne može temeljiti 
na razdoblju unatrag godinu dana odnosno 
na posljednjih 12 mjeseci. Nikako se ne 
može temeljiti na razdoblju kada se dva puta 
mijenjao smjera skladišta; u 10/2021. godine 
kada su najviše radile sušare te u 2022. 
godini kada je započeo rat u Ukrajini. U 
godini kada je HD mjerenje bilo 03.03.2022. 
te promjena smjera u utiskivanje 
07.03.2022. godine, a nitko nije utiskivao 
količine plina jer plina na tržištu nije bilo za 
prodati niti kupiti, niti po 300 Eur-a. U 
razdoblju kada se u Republici Hrvatskoj plin 
prodavao samo posebnima odnosno kada 
se plin nije mogao kupiti niti po tržnim 
cijenama (javna afera).  
Bankarska garancija bi se trebala odnositi 
na voditelja bilančne skupine koji su u 
dugovima ili su dužni HROTE.     
Tako predložene izmjene i dopune Pravila 
glede bankarske garancije voditelje bilančne 
skupine koji su unutar godinu dana poslovali 
u izrazito teškim i nepovoljnim uvjetima ove 
globalne svjetske energetske krize stavljaju 
u nepovoljan i neravnopravan položaj u 
odnosu na novo registrirane VBS-ove 
odnosno dovode u pogodovani položaj VBS-
ove koji primaju bankarske garancije ili im se 
gubici podmiruju iz državnih proračuna.  
 

 


