REZULTATI JAVNE RASPRAVE
– o Prijedlogu Pravila o organizaciji tržišta plina –
(rasprava provedena u razdoblju od 11. ožujka do 25. ožujka 2017.)

SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA
(članci na koje nije bilo primjedbi i prijedloga nisu prikazani)

Energetski subjekt predlaže da se u „Prijelaznim i završnim
odredbama“ propiše da je OTP po završetku plinskog dana 31.
ožujka 2017. dužan provesti obračun utvrđenog konačnog
odstupanja bilančne skupine, pri čemu se vrijednost konačnog
odstupanja obračunava kao umnožak cijene energije uravnoteženja
i iznosa konačnog odstupanja na kraju zadnjeg plinskog dana rada
bilančne skupine, temeljem podataka o utvrđenim količinama plina
iz mjesečnog izvještaja operatora transportnog sustava sukladno
mrežnim pravilima transportnog sustava (sukladno članku 33.
važećih Pravila o organizaciji plina).
Načelne
primjedbe

PRIHVAĆENO –
provedene izmjene
NIJE PRIHVAĆENO –
obrazloženje razloga neprihvaćanja
Prijedlog je djelomično prihvaćen.
U prijelaznim i završnim odredbama, iza članka 23. dodaje se
podnaslov „Obračun konačnog odstupanja bilančne skupine“ i
članak 24. koji glasi:
Operator tržišta plina će nakon provedenog obračuna energije
uravnoteženja i provedenog trgovanja preostalim odstupanjima
bilančne skupine za mjesec ožujak 2017. godine, obračunati
konačno odstupanje bilančne skupine do 25. travnja 2017. godine
na način:
– ako je konačno odstupanje bilančne skupine nakon
provedenog trgovanja preostalim odstupanjem pozitivnog
predznaka, iznos konačnog odstupanja bilančne skupine
obračunava se kao umnožak konačnog odstupanja bilančne
skupine i obračunske cijene negativne energije uravnoteženja.
– operator tržišta plina dužan je ispostaviti račun za iznos iz
alineje 1. ovog članka operatoru transportnog sustava.
– uplaćeni iznos iz alineje 2. ovog članka, operator tržišta plina
dužan je uplatiti voditelju bilančne skupine iz alineje 1. ovog
članka.
– ako je konačno odstupanje bilančne skupine nakon
provedenog trgovanja preostalim odstupanjem negativnog
predznaka, iznos konačnog odstupanja bilančne skupine
obračunava se kao umnožak konačnog odstupanja bilančne
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–

–
–

Načelne
primjedbe

skupine i obračunske cijene pozitivne energije uravnoteženja.
operator tržišta plina dužan je ispostaviti račun za iznos iz
alineje 4. ovog članka voditelju bilančne skupine iz alineje 4.
ovog članka.
uplaćeni iznos iz alineje 5. ovog članka, operator tržišta plina
dužan je uplatiti operatoru transportnog sustava.
operator tržišta plina dužan je obračun konačnog odstupanja
bilančne skupine za ožujak 2017. godine dostaviti Agenciji do
25. travnja 2017.

Energetski subjekt smatra da je početak primjene Pravila o
organizaciji tržišta plina od 1. travnja 2017. godine preuranjen i
traži odgodu zbog „nepostojanja nadzornih i kontrolnih
mehanizama vezanih za točnost i dinamiku raspodijeljenih količina
plina među korisnicima transportnog sustava i voditeljima bilančnih
skupina te predstavlja visok rizik za poslovanje svih bilančnih
skupina“.

Prijedlog nije prihvaćen.
Operator tržišta plina nije nadležan za odgodu primjene Uredbe
Komisije (EU) 312/2014.

Energetski subjekt predlaže da operator tržišta plina obavlja „kliring
trgovanja proizvodima na trgovinskoj platformi između voditelja
bilančnih skupina“ jer smatra da će zbog kratkoće rokova do
stupanja na snagu Pravila, trgovanja između voditelja bilančnih
skupina biti teško provesti.

Prijedlog nije prihvaćen.
Kliring trgovanja između voditelja bilančnih skupina je predviđen za
narednu razvojnu fazu trgovanja na trgovinskoj platformi.

Energetski subjekt predlaže razmatranje smanjenja minimalnog
iznosa sredstava osiguranja plaćanja za voditelje bilančnih skupina.

Prijedlog je djelomično prihvaćen.
Minimalni iznos sredstava osiguranja plaćanja je 500.000,00 kuna
(petsto tisuća kuna) što je definirano u Prilozima 1.a i 1.b Pravila.

Energetski subjekt smatra da bi prema članku 50. Uredbe komisije
(EU) 312/2014 trebalo razmotriti uvođenje tolerancije korisnika
transportnog sustava na jednakim osnovama.

Prijedlog nije prihvaćen.
Operator tržišta plina nije nadležan za razmatranje prijedloga.
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Načelne
primjedbe

Članak 8.

Energetski subjekt predlaže nužno definiranje načina postupanja i
rokova za postupanje u slučaju kad se utvrdi pogreška koja utječe
na obračun odstupanja bilančnih skupina.

Prijedlog nije prihvaćen.
Operator tržišta plina vrši obračun prema konačnom izvještaju, a to
je mjesečni izvještaj kojeg izrađuje operator transportnog sustava
sukladno odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.
Nakon konzultacija s HERA-om o rokovima za izradu i dostavu
obračuna definirano je da će se obračuni iz članaka 15., 17., 18. i
20. Prijedloga Pravila izrađivati i dostavljati najkasnije do 16:00 sati
trećeg radnog dana nakon objave konačnog izvještaja za prethodni
mjesec.

Energetski subjekt predlaže da se uz dostavu bankovne garancije
kao sredstvo osiguranja plaćanja omogući i dostava novčanog
depozita.

Prijedlog je prihvaćen.
Depozit, kao sredstvo osiguranja plaćanje, definiran je člankom 8. i
Prilogom 1.b i 2.b.

Energetski subjekt predlaže da se izbriše odredba kojom je za
eventualni spor nadležan sud u Zagrebu, a kako bi se
pojednostavilo izdavanje bankovnih garancija za voditelje bilančnih
skupina koji nisu rezidenti.

Prijedlog nije prihvaćen.
S obzirom da je HROTE d.o.o. javnopravno tijelo u vlasništvu
Republike Hrvatske operator tržišta plina ne može određivati
nadležnost sudova izvan Republike Hrvatske.

Energetski subjekt smatra da nije jasno navedeno da li se obračun
naknade za dnevno odstupanje bilančne skupine temelji na
inicijalnom (dnevnom) ili konačnom (mjesečnom) izvještaju
operatora transportnog sustava.

Prijedlog je prihvaćen.
U članku 2. stavak 2. dodana je definicija izraza koja glasi:
konačni izvještaj – mjesečni izvještaj kojeg izrađuje operator
transportnog sustava sukladno odredbama Mrežnih pravila
transportnog sustava.

Članak 13.

3/9

Članak 13.
Energetski subjekt predlaže da se usluga uravnoteženja obračunava
isključivo kroz naknadu za neutralnost te da se u slučaju kada nema
aktiviranih proizvoda, već je korištena samo usluga uravnoteženja
za obračun odstupanja koristi zadnje utvrđena primjenjiva cijena u
kojem su provedena trgovanja na trgovinskoj platformi.

Članak 14.

Prijedlog je prihvaćen.
Zbog još uvijek nepoznate cijene energije uravnoteženja za uslugu
uravnoteženja može doći do velike financijske izloženosti tržišnih
sudionika te na prijedlog HERA-e članak 14. se mijenja i glasi:
(1) Primjenjiva cijena je cijena s kojom se obračunava naknada za
dnevno odstupanje i utvrđuje se za svaki plinski dan kao
marginalna prodajna cijena i marginalna kupovna cijena.
(2) Marginalna prodajna cijena određuje se po kriteriju niže cijene
između:
– najniže jedinične cijene proizvoda kojeg je operator
transportnog sustava koristio kao negativnu energiju
uravnoteženja za taj plinski dan; ili
– ponderirane prosječne cijene plina za taj plinski dan
umanjene za 10%.
(3) Marginalna kupovna cijena određuje se po kriteriju više cijene
između:
– najviše jedinične cijene proizvoda kojeg je operator
transportnog sustava koristio kao pozitivnu energiju
uravnoteženja za taj plinski dan; ili
– ponderirane prosječne cijene plina za taj plinski dan
uvećane za 10%.
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(4) Ponderirana prosječna cijena plina određuje se kao
ponderirani prosjek jediničnih cijena zaključenih trgovanja
nazivnim proizvodima s obzirom na količinu plina između
voditelja bilančnih skupina na trgovinskoj platformi za plinski
dan.
(5) Ako za plinski dan nema zaključenih trgovanja na trgovinskoj
platformi, izvođenje marginalne prodajne i marginalne
kupovne cijene temelji se na marginalnoj prodajnoj i
marginalnoj kupovnoj cijeni iz prethodnog plinskog dana.
(6) Ako u prvom plinskom danu primjene ovih Pravila nema
provedenih trgovanja na trgovinskoj platformi, marginalna
prodajna cijena je jednaka cijeni negativne energije
uravnoteženja, a marginalna kupovna cijena jednaka je cijeni
pozitivne energije uravnoteženja koje su utvrđene
Metodologijom.
(7) Operator tržišta plina za svaki plinski dan objavljuje na
službenoj internetskoj stranici:
– marginalnu kupovnu cijenu;
– marginalnu prodajnu cijenu;
– cijenu pozitivne energije uravnoteženja utvrđenu
Metodologijom;
– cijenu negativne energije uravnoteženja utvrđenu
Metodologijom;
– referentnu cijenu utvrđenu Metodologijom;
– cijenu pozitivne energije uravnoteženja za uslugu
uravnoteženja;
– cijenu negativne energije uravnoteženja za uslugu
uravnoteženja.

Članak 14.

Energetski subjekt je dao prigovor vezan za način određivanja
primjenjivih cijena te smatra da treba redefinirati način izračuna
marginalnih prodajnih i kupovnih cijena da se onemoguće
špekulativne aktivnosti na tržištu.

Prijedlog je djelomično prihvaćen.
Ocjenjujući nedovoljnu likvidnost veleprodajnog tržišta plina
Republike Hrvatske, pri razmatranju dostavljenih primjedbi HERA
je predložila da se u prijelaznim i završnim odredbama definira
ograničenje jediničnih cijena proizvoda za prodaju i kupnju plina
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do 30. lipnja 2017.
Članak 25. stavak 1. glasi:
Iznimno, do 30. lipnja 2017. operator tržišta plina će za pojedini
plinski dan, prihvaćati isključivo one ponude proizvoda čije
jedinične cijene ispunjavaju sljedeće kriterije:
– za kupnju plina:
Cpk ≤ 1,50 x Cref
gdje je:
Cpk – jedinična cijena ponuđenog proizvoda za kupnju plina
Cref – referentna cijena utvrđena Metodologijom

Članak 14.

– za prodaju plina:
Cpp ≥ 0,5 x Cref
gdje je:
Cpp – jedinična cijena ponuđenog proizvoda za prodaju plina
Cref – referentna cijena utvrđena Metodologijom
Energetski subjekt predlaže izmjenu članka 20. na sljedeći način:
„(2) Odstupanje od nominacije (ΔNbs) utvrđuje se u apsolutnom
iznosu za svaku bilančnu skupinu, za svaki plinski dan, prema
formuli:
ΔNbs = |Niz,bs – Viz,bs| [kWh]
gdje je:
Članak 20.

Niz,bs – nominirana količina plina na izlazima iz transportnog
sustava u plinskom danu, utvrđena za svaku bilančnu skupinu, ne
uključujući uslugu uravnoteženja i proizvode, na temelju podataka
o utvrđenim količinama plina iz mjesečnog izvještaja operatora
transportnog sustava sukladno Mrežnim pravilima transportnog
sustava, zaokružena na višekratnik broja 10 [kWh],
Viz,bs – količina plina preuzeta iz transportnog sustava u plinskom

Prijedlog je djelomično prihvaćen.
Također na prijedlog HERA-e odstupanja od nominacija se za svaki
plinski dan obračunavaju prema referentnoj cijeni plina utvrđene
Metodologijom.
Članak 20. mijenja se i glasi:
(1) Operator tržišta plina na temelju konačnog izvještaja izrađuje
obračun odstupanja od nominacije i dostavlja voditelju
bilančne skupine najkasnije do 16:00 sati trećeg radnog dana
nakon objave konačnog izvještaja za prethodni mjesec.
(2) Odstupanje od nominacije (ΔNbs) utvrđuje se u apsolutnom
iznosu za svaku bilančnu skupinu, za svaki plinski dan, prema
formuli:
ΔNbs = |Niz,bs - Viz,bs| [kWh]
gdje je:
Niz,bs – nominirana količina plina na izlazima iz transportnog
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danu, utvrđena za svaku bilančnu skupinu, na temelju podataka o
utvrđenim količinama plina iz mjesečnog izvještaja operatora
transportnog sustava sukladno Mrežnim pravilima transportnog
sustava, ne uključujući uslugu uravnoteženja i proizvode,
zaokružena na višekratnik broja 10 [kWh].“

sustava u plinskom danu, utvrđena za svaku bilančnu
skupinu, na temelju podataka o utvrđenim količinama
plina iz konačnog izvještaja, [kWh],
Viz,bs – količina plina preuzeta iz transportnog sustava u plinskom
danu, utvrđena za svaku bilančnu skupinu, na temelju
podataka o utvrđenim količinama plina iz konačnog
izvještaja, [kWh].
(3) Dozvoljeno odstupanje od nominacije (ΔNdoz,bs) utvrđuje se
za svaku bilančnu skupinu, za svaki plinski dan, prema formuli:
ΔNdoz, bs = 0,10* Viz,bs [kWh]
(4) Iznos koji se obračunava za odstupanje od nominacija za plinski
dan jednak je umnošku 3% referentne cijene plina utvrđene
Metodologijom i razlike odstupanja od nominacije i
dozvoljenog odstupanja od nominacije.
(5) Ako je, za pojedinu bilančnu skupinu, odstupanje od
nominacije (ΔNbs) na kraju pojedinog plinskog dana veće od
dozvoljenog odstupanja od nominacije (ΔNdoz,bs), operator
tržišta plina je dužan izdati račun voditelju bilančne skupine za
razliku tih iznosa u roku iz stavka 1. ovog članka.
(6) Operator tržišta plina je dužan prikupljena sredstva iz stavka 4.
ovog članka uplatiti operatoru transportnog sustava.
(7) Operator tržišta plina dužan je zbirni obračun odstupanja od
nominacije po bilančnim skupinama dostaviti Agenciji do 25.
dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Energetski subjekt smatra da obračun odstupanja od nominacije ne
bi trebao biti dio Pravila o organizaciji tržišta plina budući da iste ne
propisuje Uredba komisije (EU) br. 312/2014 od 26. ožujka 2014.

Prijedlog nije prihvaćen.
Mrežnim pravilima transportnog sustava propisan je utjecaj
nominacije korisnika na procjenu ukupnog odstupanja za pojedini
plinski dan.
Člankom 97. stavkom 18. propisana je obveza operatoru tržišta
plina da obračunava voditelju bilančne skupine odstupanja od
nominacije.

Članak 20.
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Energetski subjekt smatra da je potrebno provjeriti navode u stavku
3. koje se odnose na obračun za pružatelja usluge uravnoteženja.

Prijedlog je prihvaćen.
Na prijedlog HERA-e u svim se stavcima članka 21. navode nazivi
obračuna umjesto pozivanja na članke koji definiraju pojedine
obračune.

Članak 24.
Stavak 4.

Energetski subjekt predlaže brisanje riječi „do“ odnosno
predlažemo tekst članka 24., stavak 4. :
„Operator tržišta plina dužan je izraditi obračun iz stavka 1. i
ispostaviti račun iz stavka 3.ovoga članka te dostaviti obračun
voditelju bilančne skupine petnaestog dana u mjesecu za prethodni
mjesec.“

Prijedlog nije prihvaćen.
Tekst iz primjedbe nije sadržan u Prijedlogu Pravila za navedeni
članak i stavak.

Članak 24.
Stavak 7.

Energetski subjekt predlaže brisanje riječi „do“ odnosno
predlažemo tekst članka 24., stavak 7. :
„Operator tržišta plina dužan je zbirni obračun vrijednosti energije
uravnoteženja bilančne skupine dostaviti Agenciji petnaestog dana
u mjesecu.“

Prijedlog nije prihvaćen.
Navedeni članak i stavak ne postoji u Prijedlogu Pravila.

Prijedlog nije prihvaćen.
Navedeni članak i stavak ne postoji u Prijedlogu Pravila.

Članak 25.
Stavak 4.

Energetski subjekt predlaže brisanje riječi „do“ odnosno
predlažemo tekst članka 25. , stavak 4. :
„Operator tržišta plina dužan je izraditi obračun iz stavka 1. i
ispostaviti račun iz stavka 3. ovog članka te dostaviti obračun
ponuditelju energije uravnoteženja petnaestog dana u mjesecu za
prethodni mjesec.“
Molimo brisanje riječi „do“ odnosno predlažemo tekst članka 25. ,
stavak 8. :
„Operator tržišta plina dužan je zbirni obračun vrijednosti energije
uravnoteženja za ponuditelja energije uravnoteženja dostaviti
Agenciji petnaestog dana u mjesecu“

Prijedlog nije prihvaćen.
Navedeni članak i stavak ne postoji u Prijedlogu Pravila.

Članak 21.

Članak 25.
Stavak 8.
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Prijedlog nije prihvaćen.
Navedeni članak i stavak ne postoji u Prijedlogu Pravila.

Članak 32.
Stavak 5.

Molimo brisanje riječi „do“ odnosno predlažemo tekst članka 32. ,
stavak 5 :
„Operator tržišta plina dužan je izraditi obračun iz stavka 3. i
ispostaviti račun iz stavka 4. ovoga članka te dostaviti obračun
voditelju bilančne skupine petnaestog dana u mjesecu za prethodni
mjesec.“

Članak 32.
Stavak 7.

Molimo brisanje riječi „do“ odnosno predlažemo tekst članka 32. ,
stavak 7. :
„Operator tržišta plina dužan je zbirni obračun odstupanja od
nominacije po bilančnim skupinama, petnaestog dana u mjesecu, za
prethodni mjesec, dostaviti Agenciji.“

Prijedlog nije prihvaćen.
Navedeni članak i stavak ne postoji u Prijedlogu Pravila.

Prijedlog nije prihvaćen.
Navedeni članak i stavak ne postoji u Prijedlogu Pravila.

Članak 33.
Stavak 5.

Molimo brisanje riječi „do“ odnosno predlažemo tekst članka 33. ,
stavak 5. :
„Operator tržišta plina dužan je izraditi obračun iz stavka 3. i
ispostaviti račun iz stavka 4. ovoga članka te dostaviti obračun
voditelju bilančne skupine, petnaestog dana u mjesecu za prethodni
mjesec.“

Prijedlog nije prihvaćen.
Navedeni članak i stavak ne postoji u Prijedlogu Pravila.

Članak 33.
Stavak 8.

Molimo brisanje riječi „do“ odnosno predlažemo tekst članka 33. ,
stavak 8. :
„Operator tržišta plina dužan je izraditi obračun iz stavka 6. ovog
članka i ispostaviti račun iz stavka 7. ovoga članka te dostaviti
obračun voditelju bilančne skupine, petnaestog dana u mjesecu za
prethodni mjesec.“

Članak 33.
Stavak 9.

Molimo brisanje riječi „do“ odnosno predlažemo tekst članka 33. ,
stavak 9. :
„Operator tržišta plina dužan je zbirni obračun vrijednosti ukupnog
odstupanja petnaestog dana u mjesecu dostaviti Agenciji.“

Prijedlog nije prihvaćen.
Navedeni članak i stavak ne postoji u Prijedlogu Pravila.
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