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Pitanja i odgovori vezani za Javni natječaj za određivanje 

opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje 

od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021.1 

 

U nastavku su pitanja i odgovori vezani za Javni natječaj za određivanje opskrbljivača na 

veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021. 

 

1. PITANJE 

Podnositelj upita je mišljenja kako je dokumentacija javnog natječaja za odabir opskrbljivača na 

veleprodajnom tržištu pod točkama 4.1. i 4.2. u poglavlju III. Osnove za isključenja ponuditelja i 

dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje osnove za isključenje, za opskrbljivača plinom 

koji ne opskrbljuje krajnje kupce, isključujuća iz razloga što isti nemaju zakonsku obvezu izrade i 

dostavljanja godišnjeg izvješća o kvaliteti opskrbe plinom. 

(pitanje zaprimljeno elektroničkom porukom od 16. svibnja 2018.) 

 

ODGOVOR: 

U skladu s obvezama koji propisuje članak 43. Općih uvjeta opskrbe plinom (Narodne novine, br. 

158/13, 74/17) svim opskrbljivačima plinom propisana je obveza uspostave sustava prikupljanja 

podataka o kvaliteti opskrbe plinom. Navedenim člankom, kao i člankom 68. stavkom 5. Zakona o 

tržištu plina (Narodne novine, br. 18/18) (dalje: Zakon), a što je bilo propisano i člankom 62. stavkom 

5. Zakona o tržištu plina (Narodne novine, br. 28/13, 14/14, 16/17), propisana je i obveza javne objave 

godišnjeg izvješća o kvaliteti opskrbe plinom, kao i dostave Provoditelju postupka (dalje: HERA). 

Ako opskrbljivač plinom ne opskrbljuje krajnje kupce, i o tome pisanim putem obavijesti HERA-u, 

smatra se da je ispunio predmetnu obavezu.  

 

2. PITANJE  
Podnositelj upita je mišljenja kako naslov dokumentacije javnog natječaja za odabir opskrbljivača na 

veleprodajnom tržištu nije u skladu sa Zakonom. 

(pitanje zaprimljeno elektroničkom porukom od 16. svibnja 2018.) 

 

ODGOVOR: 

Naslov dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača na veleprodajnom tržištu usklađen je 

s člankom 113. te člancima 61. i 62. Zakona.  

 

3. PITANJE 
Koliko iznosi cijena nabave plina Cplin, kn/kWh, od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2019. iz članka 

19. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu 

opskrbu?  

(pitanje zaprimljeno elektroničkom porukom od 16. svibnja 2018.) 

Podnositelj upita moli informaciju o iznosu cijene nabave plina Cplin kako bi imali što točniji uvid u 

konačni izračun referentne cijene plina za prvo regulacijsko razdoblje isporuke.  

(pitanje zaprimljeno elektroničkom porukom od 22. svibnja 2018.) 

 

ODGOVOR: 

Cijena nabave plina (Cplin) utvrđuje se za regulacijsku godinu t na temelju članka 20. stavka 1. 

Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu 

(Narodne novine, br. 34/18) te primjenom navedene odredbe, cijena nabave plina (Cplin) za 
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regulacijsku godinu 2018., odnosno za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2019., iznosi 

0,1407 kn/kWh. 

 

4. PITANJE  
Što podrazumijeva upitnik za Godišnje izvješće iz poglavlja III, točka 4.2., podtočka a), alineja 5, 

koja glasi: ispunjene upitnike za Godišnje izvješće HERA-e? 

(pitanje zaprimljeno elektroničkom porukom od 16. svibnja 2018.) 

 

ODGOVOR: 

Predmetni upitnik predstavlja podatke koje HERA prikuplja u svrhu pripreme podloga za izradu 

Godišnjeg izvješća o radu HERA-e svake godine, a na temeljem članka 14. stavka 3., odnosno članka 

35. stavaka 1. i 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12). Uzimajući 

u obzir da opskrbljivači plinom i trgovci plinom dostavljaju podatke za Kvartalno istraživanje o 

maloprodajnom i veleprodajnom tržištu plina u Republici Hrvatskoj te ako su tim upitnicima dostavili 

podatke za sve kvartale 2015. i 2016. godine, smatra se da su ispunili obvezu dostave upitnika za 

Godišnje izvješće HERA-e.  

 

5. PITANJE  
Da li se u poglavlju III., točka 5, podtočka 5.1. tehnička sposobnost određuje temeljem prihoda 

isključivo ponuditelja ili prihodima povezanih društava kojima ponuditelj pripada? 

(pitanje zaprimljeno elektroničkom porukom od 16. svibnja 2018.) 

 

ODGOVOR: 

Predmetni prihod predstavlja prosječni godišnji prihod od prodaje plina ostvaren u 2015. i 2016. 

godini na veleprodajnom i maloprodajnom tržištu plina te se odnosi isključivo na prihod koji je u 

navedenom razdoblju ostvario Ponuditelj. 

 

6. PITANJE  
Što se podrazumijeva pod uvjetima ugovora o opskrbi plinom, navedenim u poglavlju III, točka 4., 

podtočka 4.1., alineja 1.? 

(pitanje zaprimljeno elektroničkom porukom od 16. svibnja 2018.) 

 

ODGOVOR: 

Uvjeti ugovora o opskrbi plinom predstavljaju uvjete koje donosi opskrbljivač plinom u skladu s 

općim uvjetima opskrbe plinom te ih je dužan javno objaviti, u skladu s člankom 35. stavkom 4. i 5. 

Zakona o energiji (Narodne novine, br. 120/12, 14/14, 102/15) i člankom 63. točkom 8. Zakona, a što 

je bilo propisano i člankom 57. stavkom 7. Zakona o tržištu plina (Narodne novine, br. 28/13, 14/14, 

16/17). 


