REZULTATI JAVNE RASPRAVE
– o Prijedlogu Pravila o organizaciji tržišta plina –
(rasprava provedena u razdoblju od 27. travnja do 13. svibnja 2018.)

Načelne
primjedbe

PREDSTAVNIK
ZAINTERESIRANE
JAVNOSTI

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

Anoniman

Prijedlog nije prihvaćen.
Energetski subjekt konstatira da podzakonski akti koji su na
javnoj raspravi nisu u skladu s prezentiranim modelom
U popratnom dokumentu koji je objavljen uz Prijedlog Pravila o
tržišta plina na radionici „Unapređenje modela tržišta
organizaciji tržišta plina (dalje u tekstu: Prijedlog Pravila)
plina“ od 28. ožujka 2018. održanoj za voditelje bilančnih
navedeno je da Prijedlog Pravila predstavlja prvi korak u
skupina u prostorijama Plinacra.
procesu poboljšavanja i pojednostavljenja modela tržišta plina i
da su izmjene rađene isključivo radi usklađivanja s odredbama
Smatra da će odgoda primjene prezentiranog modela
Zakona o tržištu plina (NN 18/2018).
tržišta plina uzrokovat znatne financijske troškove bilančne
skupine koja u svom portfelju ima isključivo temperaturno
Također je navedeno da će se nakon uvođenja registra
ovisne kupce.
obračunskih mjernih mjesta ostvariti potrebni preduvjeti za
daljnje unapređenje modela tržišta plina na način kako je
Također predlaže uvođenje modela bilančnih skupina na
prezentirano na navedenoj radionici.
način da obračunsko mjerno mjesto može imati više
opskrbljivača plinom ali mora pripadati samo jednoj
Prijedlog energetskog subjekta koji se odnosi na pripadnost
bilančnoj skupini, odnosno da svaki sudionik na tržištu
bilančnoj skupini će biti obuhvaćen u drugoj fazi unapređenja
plina mora biti član samo jedne bilančne skupine.
modela tržišta plina.

PRIHVAĆENO – provedene izmjene
NIJE PRIHVAĆENO – obrazloženje razloga neprihvaćanja
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Prijedlog nije prihvaćen.

Načelne
primjedbe

Anoniman

Operator tržišta plina je uspostavio i vodi trgovinsku platformu
sukladno zahtjevima iz Uredbe Komisije (EU) br. 312/2014 o
Energetski subjekt predlaže razmatranje ograničenja cijena
uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina
proizvoda na trgovinskoj platformi s obzirom na to da od 1.
transportnih mreža (dalje u tekstu: Uredba).
travnja 2018. nema pružatelja usluge uravnoteženja.
Uredba propisuje trgovinsku platformu i kratkotrajne
standardizirane proizvode te istom nije predviđeno ograničenje
cijene proizvoda na trgovinskoj platformi.

Članak 4.

Anoniman

Energetski subjekt smatra da bi se u stavku 8., kojim je
definiran uvjet da obračunsko mjerno mjesto krajnjeg
kupca priključenog na distribucijski sustav može pripadati
samo jednoj bilančnoj skupini, trebalo predvidjeti izuzeće
za obračunska mjerna mjesta na kotlovnicama koje su dio
samostalnog, zatvorenog ili centraliziranog toplinskog
sustava u suvlasništvu suvlasnika stambenih objekata u
kojima se nalaze kao zajednička cjelina.
Dio suvlasnika može pripadati kategoriji kupaca kućanstvo,
a drugi dio su kupci koji ne pripadaju toj kategoriji te se
može pojaviti situacija da se potrošnja obračunskog
mjernog mjesta mora raspodijeliti u dvije bilančne skupine,
onu u kojoj je organiziran opskrbljivač u obvezi javne
usluge i drugu bilančnu skupinu u kojoj je opskrbljivač
kupaca koji ne pripadaju kategoriji kućanstvo.

Prijedlog je prihvaćen.
U članku 4. iza stavka 8. dodaje se novi stavak 9. koji glasi:
„Iznimno od stavka 8. ovog članka obračunsko mjerno mjesto na
kojem se istovremeno obavlja opskrba krajnjeg kupca iz
kategorije kućanstvo i krajnjeg kupca koji nije kućanstvo od
strane opskrbljivača u obvezi javne usluge koji je ujedno i
neposredni član bilančne skupine koju organizira i vodi
opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina, pripada u dvije
bilančne skupine.“
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Prijedlog je djelomično prihvaćen.

Članak 14.

Anoniman

S obzirom na to da se u dosadašnjem trgovanju između
voditelja bilančnih skupina gotovo uvijek radilo o
minimalnim količinama od 1 MWh ili manje, energetski
subjekt zaključuje da korisnici međusobno trguju isključivo
radi korigiranja primjenjive cijene, a ne u svrhu
uravnoteženja vlastitih portfelja što je ujedno i osnovna
zadaća voditelja bilančne skupine i smisao trgovanja na
trgovinskoj platformi sukladno Uredbi.

U Uputama za korištenje trgovinske platforme (dalje u tekstu:
Upute) koje je, temeljem članka 11. važećih Pravila o
organizaciji tržišta plina, operator tržišta plina dužan objaviti na
svojoj službenoj internetskoj stranici, određena je najmanja
količina plina koja se može nuditi putem proizvoda na
trgovinskoj platformi u iznosu od 1 MWh/dan. Nakon analize
koju će operator tržišta plina provesti temeljem dostavljene
primjedbe definirat će se nova najmanja količina plina koja se
može nuditi na trgovinskoj platformi, a sukladno Pravilima i
članku 11. nove Upute bit će objavljene na službenoj
internetskoj stranici.

Energetski subjekt predlaže da se iz izračuna primjenjive
cijene izuzme trgovanje između dva voditelja bilančne
Također, što se tiče izuzeća trgovanja između voditelja bilančnih
skupine ili da se odredi najmanja količine trgovanja za
skupina iz izračuna primjenjive cijene, operator tržišta plina će
određivanje primjenjive cijene, npr. 1.000 MWh.
nakon provedene analize utjecaja predložene izmjene, a u
suradnji sa Hrvatskom energetskom regulatornom agencijom,
razmotriti mogućnost izmjene načina izračuna primjenjive
cijene za drugu fazu unapređenja modela tržišta plina.
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Energetski subjekt smatra da nema smisla uvoditi obračun
naknade za odstupanje od nominacije zasebno za svaki
priključak, koji je ujedno i izlaz iz transportnog sustava u
RH, ukoliko se ne omogući rezervacija kapaciteta na unutar
dnevnoj razini za iste kako bi se mogao povećati ugovoreni
kapacitet i temeljem istoga predati odgovarajuća
renominacija.

Prijedlog je prihvaćen.
U članku 20 mijenja se stavak 2 i glasi:
„(2)
Odstupanje od nominacije (ΔNbs) utvrđuje se u
apsolutnom iznosu za svaku bilančnu skupinu, za svaki plinski
dan, prema formuli:

ΔNbs = |Nbs ‐ Vbs| [kWh]
Također predlaže u članku 20. stavku 2. mijenjanje
definicije elemenata formule tako da glase:
gdje je:

Članak 20.

HEP‐Trgovina d.o.o.

˝Nbs – ukupna nominirana količina plina na izlazima iz
transportnog sustava za krajnjeg kupca priključenog na
transportni sustav, odnosno na ulazima u transportni
sustav iz proizvodnje (mreže proizvodnih plinovoda) u
plinskom danu, utvrđena za svaku bilančnu skupinu, na
temelju podataka o utvrđenim količinama plina iz
konačnog izvještaja, (kWh),
Vbs – ukupna količina plina preuzeta iz transportnog
sustava u plinskom danu, utvrđena za svaku bilančnu
skupinu, na temelju podataka o utvrđenim količinama plina
na izlazima iz transportnog sustava za krajnjeg kupca
priključenog na transportni sustav, odnosno na ulazima u
transportni sustav iz proizvodnje (mreže proizvodnih
plinovoda) iz konačnog izvještaja, (kWh)

Nbs – nominirana količina plina na izlazima iz transportnog
sustava za krajnjeg kupca priključenog na transportnom sustavu
odnosno na ulazima u transportni sustav iz proizvodnje (mreže
proizvodnih plinovoda) u plinskom danu, utvrđena za svaku
bilančnu skupinu, na temelju podataka o utvrđenim količinama
plina iz konačnog izvještaja, [kWh],
Vbs – količina plina preuzeta na izlazima iz transportnog
sustava za krajnjeg kupca priključenog na transportnom sustavu
odnosno predana na ulazima u transportni sustav iz proizvodnje
(mreže proizvodnih plinovoda) u plinskom danu, utvrđena za
svaku bilančnu skupinu, na temelju podataka o utvrđenim
količinama plina iz konačnog izvještaja, [kWh].“
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Prijedlog nije prihvaćen.

Anoniman

Voditelj bilančne skupine raspolaže podacima o izmjerenim
Energetski subjekt smatra da je nužno ostaviti dozvoljeno
količinama plina u toku dana za svaki priključak za koji se prema
odstupanje od nominacija koje je propisano važećim
Prijedlogu Pravila vrši obračun naknade za odstupanje od
Pravilima o organizaciji tržišta plina (HROTE 3/2017).
nominacija te ima mogućnost i preciznog nominiranja količina
plina kao i naknadne renominacije sukladno Mrežnim pravilima
transportnog sustava.

Prijedlog je prihvaćen.

Članak 21.

HEP‐Trgovina d.o.o.

U članku 21 stavku 5 mijenjaju se alineja 1 i 2 i glase:
Energetski subjekt predlaže u članku 21. stavku 5. mijenjati
alineju 1. tako da glasi:
„–
nominiranu količinu plina na izlazima iz transportnog
sustava odnosno ulazima u transportni sustav za koji se
‐
Nominiranu količinu plina na izlazima iz
obračunava odstupanje od nominacija, izraženu u kWh;
transportnog sustava, odnosno na ulazima u transportni
sustav za koje se obračunava odstupanje od nominacija, –
količinu plina preuzetu na izlazima iz transportnog
izraženu u kWh.
sustava odnosno količinu plina predanu na ulazima u
transportni sustav za koji se obračunava odstupanje od
nominacija, izraženu u kWh;“
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Energetski subjekt navodi slijedeće:

Prilog 5.

Termoplin d.d.

Prigovor je djelomično prihvaćen

„Pravilnikom o organizaciji tržišta plina nisu regulirani Obaveza operatora tržišta plina za uspostavu i vođenje registra
konkretni uvjeti, postupci, način provedbe, ustroja i obračunskih mjernih mjesta (dalje u tekstu: Registar) u
Republici Hrvatskoj propisana je Zakonom o tržištu plina
vođenja registra OMM.
(Narodne novine, br. 18/2018; dalje u tekstu: Zakon), a u svrhu
Zakonom o tržištu plina određena je obveza OTP da ustroji i praćenja i unaprjeđenja poslovnih procesa na tržištu plina, kao i
vodi registar OMM . Ova zakonska odredba, podzakonskim za potrebe postupka provedbe promjene opskrbljivača, u skladu
aktom i u obaveznoj sinergiji s Općim uvjetima opskrbe s Općim uvjetima opskrbe plinom (dalje u tekstu: Opći uvjeti).
plinom/Mrežnim pravilima distribucijskog sustava, koji su Zakonom je također određeno da se Općim uvjetima, za čije je
trenutno u proceduri javnog savjetovanja, trebala je biti donošenje zadužena Hrvatska energetska regulatorna agencija,
posebno uređuje Registar s postupcima i obvezama kod
detaljizirana u cilju konkretne provedbe.
prikupljanja podataka o obračunskim mjernim mjestima te
Obzirom da ovim aktom nije reguliran ustroj i raspolaganja istima.
funkcioniranje registra OMM, Termoplin d.d. Varaždin ne
može podržati prijedlog tipskog ugovora iz priloga 5. i Registar je jedinstvena elektronička baza podataka o
obračunskim mjernim mjestima krajnjih kupaca svih operatora
preuzeti obveze koje nam u ovom trenutku nisu poznate.
distribucijskih sustava i operatora transportnog sustava u
Paralelno s time u potpunosti je neprihvatljivo da se ustroj i Republici Hrvatskoj. Operator distribucijskog sustava je
vođenje registra OMM obavlja kod ugovorne strane koja ne sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava
preuzima nikakvu odgovornost za unos podataka, (dalje u tekstu: Mrežna pravila) zadužen za vođenje evidencije
dostupnost, funkcioniranje Informacijskog sustava iako je obračunskih mjernih mjesta na svojem distributivnom području
zakonska obveza ustroja i vođenja registra OMM sukladno sa točno propisanim setom podataka koje je obavezan
čl. 50. Zakona o tržištu plina na strani OTP već se sve pravovremeno ažurirati. Operator tržišta plina prihvaća da su
obveze prevaljuju na ODS‐a.
podaci koje mu operator distribucijskog sustava dostavlja za
potrebe vođenja Registra točni te u skladu sa Mrežnim
Na obvezu čuvanja povjerljivosti podataka obvezuju se pravilima i Općim uvjetima.
HROTE i ODS, a što je sa Opskrbljivačima koji će u sklopu
postupka promjene opskrbljivača imati pristup podacima Operator tržišta plina je sukladno Zakonu i Općim uvjetima
krajnjeg kupca putem identifikacijske oznake OMM, i odgovoran za vođenje Registra kao i središnjeg mjesta
putem koje će moći pristupati podacima i nakon okončanja evidencije razmjene podataka kod postupka promjene
ugovora o opskrbi plinom?
opskrbljivača što ujedno i podrazumijeva ispravno
funkcioniranje informacijskog sustava preko kojeg su isti
omogućeni.
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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 primjenjuje Uredba o zaštiti
osobnih podataka te kako je nužno da utvrdimo elemente
zaštite, povjerljivosti, čuvanja i razmijene osobnih podataka
krajnjih kupaca.“

Sudionici na tržištu plina imaju pristup podacima iz Registra
ovisno o svrsi pristupa i nadležnosti nad podacima, i to na način
da:
−

−

operator distribucijskog /transportnog sustava i organizator
zatvorenog distribucijskog sustava imaju pravo pristupa
samo podacima krajnjih kupaca priključenih na njihov
sustav, a u svrhu ažuriranja podataka,
opskrbljivač plinom ima pravo pristupa podacima samo za
obračunsko mjesno mjesto krajnjeg kupca koji mu je, u
svrhu promjene opskrbljivača plinom ili drugu svrhu, na
raspolaganje dao identifikacijsku oznaku obračunskog
mjesnog mjesta i osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca.

Obavezu primjene Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u
vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih
podataka imaju svi energetski subjekti koji raspolažu osobnim
podacima građana Europske unije.
Operator tržišta plina će sukladno i dosadašnjoj praksi
pravovremeno održati zajedničku radionicu na kojoj će se
prezentirati funkcioniranje Registra i novog informacijskog
sustava za provedbu postupka promjene opskrbljivača.
Operator tržišta plina prihvaća primjedbu vezanu uz Prilog 5.
koji se briše iz Pravila. Obrazac tipskog ugovora sa operatorom
distribucijskog sustava operator tržišta plina objavit će na
svojim internetskim stranicama.
Operator tržišta plina ne može prihvatiti prijedlog odgode
primjene Registra s obzirom na to da ima Zakonom (članak 114.
stavak 2.) propisanu dužnost uspostave istog do 1. listopada
2018.
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