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

Termoplin d.d.

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti

Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin

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

Osoba ovlaštena za zastupanje:
Ivan inž. Topolnjak, direktor

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje
predstavljate

Operator distribucijskog sustava, cca 35 tisuća krajnjih korisnika

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:

11.5.2018.

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“
Ulica grada Vukovara 284
10000 Zagreb
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Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta

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

Članak 2.

Članak 7.

Članak 10.

Članak 14.

Članak 20.

Članak 21.
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Pravilnikom o organizaciji tržišta plina nisu regulirani konkretni uvjeti, postupci, način
provedbe, ustroja i vođenja registra OMM.
Zakonom o tržištu plina određena je obveza OTP da ustroji i vodi registar OMM . Ova
zakonska odredba, podzakonskim aktom i u obaveznoj sinergiji s Općim uvjetima opskrbe
plinom/Mrežnim pravilima distribucijskog sustava, koji su trenutno u proceduri javnog
savjetovanja, trebala je biti detaljizirana u cilju konkretne provedbe.

Prilog 5.

Obzirom da ovim aktom nije reguliran ustroj i funkcioniranje registra OMM, Termoplin d.d.
Varaždin ne može podržati prijedlog tipskog ugovora iz priloga 5. i preuzeti obveze koje nam u
ovom trenutku nisu poznate.
Paralelno s time u potpunosti je neprihvatljivo da se ustroj i vođenje registra OMM obavlja
kod ugovorne strane koja ne preuzima nikakvu odgovornost za unos podataka, dostupnost,
funkcioniranje Informacijskog sustava iako je zakonska obveza ustroja i vođenja registra
OMM sukladno čl. 50. Zakona o tržištu plina na strani OTP već se sve obveze prevaljuju na
ODS‐a.
Na obvezu čuvanja povjerljivosti podataka obvezuju se HROTE i ODS, a što je sa
Opskrbljivačima koji će u sklopu postupka promjene opskrbljivača imati pristup podacima
krajnjeg kupca putem identifikacijske oznake OMM, i putem koje će moći pristupati podacima
i nakon okončanja ugovora o opskrbi plinom?
Predlažemo da se odgodi primjena registra OMM odnosno da se prije samog ustroja registra
OMM organizira radionica na kojoj bi se prezentiralo praktično informacijsko rješenje, način
provedbe te da se na taj način prikupe konstruktivni komentari i primjedbe svih sudionika koji
će koristiti predmetne podatke. S tim u vezi naglašavamo kako se od 25.5.2018. godine
primijenjuje Uredba o zaštiti osobnih podataka te kako je nužno da utvrdimo elemente
zaštite, povjeljivosti, čuvanja i razmijene osobnih podataka krajnjih kupaca.
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