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

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

Kardinala A.Stepinca 27, 32000 Vukovar

Pavao Vujnovac
Operator distribucijskog sustava
Opskrbljivač plinom
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)

X Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti

Datum izrade:

30. siječnja 2014. godine

Anonimna objava

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

Članak 1.

Članak 2.

Prijedlog: brisati dodatni stavak (7)
Obrazloženje:
Smatramo da je Općim uvjetima opskrbe plinom (NN158/13) u članku 6. stavak (3) i (4)
dovoljno precizno definirano da krajnji kupac na distribucijskom sustavu za pojedino
obračunsko mjerno mjesto može sklopiti ugovor o opskrbi plinom samo s jednim
opskrbljivačem. Predložena izmjena Pravila o organizaciji tržišta plina koja definira da
obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav može pripadati
samo jednoj bilančnoj skupini predstavlja dodatni zahtjev koji u trenutnom modelu tržišta plina
predstavlja problem u praksi, što obrazlažemo sljedećim primjerima:
• Opskrbljivač koji nabavlja plin od više Voditelja bilančnih skupina član je više bilančnih
skupina. Kad je opskrbljivač član više bilančnih skupina, u sadašnjoj praksi nije
moguće jednoznačno utvrditi kojoj bilančnoj skupini pripada njegov krajnji kupac.
• Zakon o tržištu plina u članku 3. stavak(2) točka 30. definira opskrbljivaču u obvezi
javne usluge da prodaje plin po reguliranim uvjetima i energetskim subjektima,
pravnim i fizičkim osobama koji toplinskom energijom proizvedenom iz plina
opskrbljuju kućanstva . Energetski subjekti za proizvodnju toplinske energije iz plina
koji su priključeni na distribucijski plinski sustav, osim kućanstva, toplinskom energijom
opskrbljuju i poslovne subjekte pa to u praksi znači da dio plina kupuju po reguliranoj
cijeni, a dio plina na tržištu i zbog toga mogu pripadati u dvije bilančne skupine (na
jednom mjernom mjestu).
Zaključno, smatramo da predložena izmjena Pravila o organizaciji tržišta plina nije praktično
primjenjiva u sadašnjem modelu tržišta plina i treba je brisati.

Članak 3.

Članak 4.

Članak 5.

Članak 6.

Članak 7.
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