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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

KLASA: 310-03119-0411
URBROJ: 371-04-19-8
Zagreb, 8. veljače 2019.

Na temelju članka ól. stavka'7., au vezi s člankom 62. i ll3. Zakona o trŽištu plina (,,Narodne
novine", broJ l8/l8), Hrvatska energetska regulatoľna agencija je na 3. sjednici Upravnog vijeća
odrŽanoj 8. veljače 2019. donijela sljedeću

ODLUKU
o odľeđivanju opskľbljĺvača na veleprodajnom tľžĺštu plĺna

za razdob|je od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020.

l. Eneľgetski subjekt HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo, Grada Vukovara 37,
Zagreb, odľeđuje se za opskrbljivača na veleprodajnom trŽištu plina za razdoblje od l. travnja
2019. do 3l. oŽujka 2020. tijekom kojega je dužan prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne
usluge koji ga odaberu.

2. Premija, odnosno fiksni dio referentne cijene, po kojoj će opskrbljivač na veleprodajnom trŽištu
plina prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge, za razdoblje iz točke l. izreke ovę
odluke, određuje se u iznosu od 0,0437 kďkwh.

3. opskľbljivač na veleprodajnom tržištu plina duŽan je u razdoblju iz točke l. izreke ove odluke
primijeniti minimalne ugovorne uvjete za prodaju plina opskĺbljivačima u obvezi javne usluge
objavljene u sklopu dokumentacije zajavni nadečaj za odabir opskrbljivača na velepľodajnom
tľŽištu plina, pod točkama od 5.2 do 5.8. u Poglavlju III osnove za isključenja ponuditelja i
dokumenti kojima ponuditeĘ dokazuje da ne postoje osnove za iskĘučenje, kojegje Hrvatska
eneľgetska regulatorna agencija provela u razdoblju od25. siječnja 2019. do 5. veljače2019.

4. ova odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije.

5. ova odluka stupa na Snagu danom donošenja.

obľazloženje

Postupak odabiľa opskrbljivača na veleprodajnom tržištu propisan je odredbama članka ól. i članka
l|3. Zakona o trŽištu plina (,,Narodne novine", bľoj l 8/l 8) (dalje: Zakon) u skladu s kojim odredbama
Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) provodi javni natječ,aj za odabir
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opskrbljivača na velepľodajnom tľŽištu te odlukom određuje opskľbljivača na veleprodajnom trŽištu
zarazdoblje od 1. kolovoza 20l8. do 3l. ožujka 202l.

osnovni kriteńj zaodabir opskrbljivača na veleprodajnom trŽištu, u sklađu s člankom l l3. stavkom
3. Zakona,je kriterij najniže premije iskazane na natječaju, odnosno fiksnog dijela ľeferentne cijene
po kojoj će opskrbljivač na veleprodajnom trŽištu prodavati plin opskrbljivaěima u obvezi javne
usluge u skladu s Metodologljom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i
zajamčenu opskrbu (,,Narodne novine", broj 34/|8) (u daljnjem tekstu: Metodologrja), a uz primjenu
odredbi članka 61. i 62. Zakona. Premija, odnosno fiksni dio referentne cijene plina, u skladu s
člankom 19. stavkom 3. Metodologije, namijenjena je pokrivanju tľoškova poslovanja opskrbljivača
na veleprodajnom trŽištu, uključujući troškove korištenja transportnog sustava i sustava skladišta
plina, troškove organiziranj atržištaplina i tľoškove temeljem obračuna pľopisanih odredbama pľavila
o organizaciji trŽišta plina, te ostale operativne troškove opskrbljivača na veleprodajnom trŽištu. U
skladu s navedenim' na natječaju se odabire onaj ponuditelj koji iskaže najniži iznos premije, pod
uvjetom da je taj iznos jednak ili manji od iznosa maksimalne premije, te da ne postoje razlozi za
isključenj e ponuditelj a.

HERA je u razdoblju od 15. svibnja 2018. do l. lipnja 2018. te ponovno u razdoblju od 13. do 20.
lipnja 20l8. provela javni nadeč,aj za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina. S
obzirom da na navedenim javnim natječajima nije zaprimljena niti jedna ponuda, HERA je, temeljem
članka 6l. stavka '7. Zakona, odlukom o određivanju opskľbljivača na veleprodajnom tržiŠtu plinaza
razdoblje od l. kolovoza2018. do 3l. oŽujka 2019., klasa: 310-03/l8-05/05, urbľoj: 37l-01-l8-4, od
27. lipnja 2018. odredila energetski subjekt HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA _ dioničko
društvo, Grada Vukovara 37, Zagreb za opskrbljivača na veleprodajnom trŽištu za razdoblje od l.
kolovoza 20l8. do 3l. oŽujka 2019.

S obzirom na pľethodno navedeno, HERA je 25. siječnja 20|9. donijela odluku o pokretanju
postupka zaodabir opskrbljivača na velepľodajnom tržištu plina te je u razdoblju od25. siječnja 2019.
do 5' veljač,e 2019. provela javni natjeěaj za odabir opskrbljivača na veleprodajnom trŽištu plina za
razdoblje od l. travnja 2019. do 3l. oŽujka 202|. obavijest o otvaľanju javnog natjeěaja za
prikupljanje ponuda zaodabir opskrbljivača na veleprodajnom trŽištu plina objavljena je 25. siječnja
20|9. na mľeŽnoj stranici HERA-e te 30. siječnja 2019. u ''Narodnim novinama'', broj 11/19.

Do trenutka zatvaranja javnog natječaja, odnosno do 5. veljač,e 2019. nije zaprimljena niti jedna
ponuda. Na osnovi ovakvog ishoda pľovedenog javnog natječaja može se zaključiti da niti jedan od
opskrbljivača plinom i trgovaca plinom u ovom trenutku nije zainteresiran preuzeti ulogu
opskľbljivača na velepľodajnom trŽištu plina u Republici Hrvatskoj. Uzimajući u obzir navedeno,
HERA smatra da je ovom odlukom opľavdano odrediti opskrbljivača na velepľodajnom trŽištu na
razdoblje od jedne regulacijske godine (od l. travnja 2019. do 3l. oŽujka 2020.), a ne na razdoblje
od dvije regulacijske godine (od l . travnja 20|9. do 3 l . ožujka 202l .), odnosno do kraja prijelaznog
razdoblja nakon kojeg se uloga opskrbljivača na velepľodajnom tržištu ukida. Također, navedeno je
u skladu i s pľethodnim pľovedenim postupkom određivanja opskrbljivača na veleprodajnom trŽištu
kada je isti određenzaregulacijsku godinu 2018. (od 1. kolovoza 2018. do 3l. oŽujka 2019.), a
uzimajući u obzir mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, klasa: 310-02/18-0l/170, urbroj:
517 -04-18-2, od 26. lipnjazO I 8.

Stoga se ovom odlukom opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina određuje za razdoblje od 1.

travnja 2ol9. do 3l. ožujka 2020., dok će se početkom2020. godine provesti javni natječaj na kojem
će se odabrati opskľbljivač na veleprodajnom trŽištu plina za razdoblje od 1. travnja 2020. do
3l.oŽujka 202l.

HERA je za određivanje opskrbljivača na veleprodajnom trŽištu za razdoblje od l. travnja 2019. do
3l. oŽujka 2020. provela rangiranje opskĺbljivača plinom i tľgovaca plinom, na način da je pńmijenila
prethodno objavljene kriteľije u sklopu dokumentac|je zajavni natječ,aj za odabir opskrbljivača na
veleprodajnom trŽištu plina kojeg je HERA provela u razdoblju od 25. siječnja 201'9. do 5. veljače
2019., i to kako slijedi:
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1) osnove za isključenje _ u obzir su uzeti samo opskĺbljivači i trgovci plinom zakoje nema osnova
za isključenje,

2) osnovni kriterij - najveći ostvareni broj bodova prema sustavu bodovanja financijskih pokazatelja
poslovanja za 2016. i 2017 . godinu,

3) dodatni kriterij (u slučaju istog broja bodova dva ili više opskľbljivača i/ili trgovca plinom s
najvećim brojem bodova prema osnovnom kriteriju) _ najveći prosjek godišnjih prihoda ostvaren
od prodaje plina na veleprodajnom i malopľodajnom tržištu plina u 2016. i2017. godini.

Nakon provedene analize osnova za isključenje svih opskrbljivača plinom i trgovaca plinom,
utvrđeno je da je 5 (pet) opskľbljivača plinom kvalificirano za daljnje bodovanje i rangiranje
primjenom osnovnog kriterija, a po potrebi i dodatnog kriterija.

Primjenom osnovnog kriterija provedeno je bodovanje ťrnancijskih pokazatelja poslovanj a za 2016.
i 2017 . godinu, kako je pńkazano u Tablici l.

Tablica ]. ostvarení broj bodova prema osnovnom kriteriju

S obzirom da primjena osnovnog kriterija nije rezultirala istim brojem bodova dva ili više
opskrbljivača plinom s najvećim brojem bodova, a što je razvidno iz Tablice l., dodatni kriteńj nije
pńmijenjen.

Slijedom navedenog, provedeno je rangiranje 5 (pet) opskrbljivača plinom čiji je poredak sljedeói:

l) HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - d.d. - 9 bodova,
2) tNA - INDUSTRIJA NAFTE d.d. - 8 bodova,
3) GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. - 7 bodova,
4) MET Croatia Energy Trade d.o.o. - 6 boda,
5) PRVO PLINARSKO DRUŠTVo d.o.o. _ 3 boda.

Nadalje, na temelju provedene ana|ize ostvarenih tľoškova poslovanja opskľbljivača na
veleprodajnom trŽištu u razdoblju od 1. travnja2014. do 3l. prosinca 2018., projekcije očekivanih i
opľavdanih troškova poslovanja opskrbljivača na veleprodajnom fižištu, kao i na temelju analize
cijena plina ostvarenih na veleprodajnom trŽištu plina u Republici Hrvatskoj u razdoblju do 31.
prosinca 2018. u odnosu na referentno europsko spot trŽište (TTF)' maksimalna premija za provedeni
javni natječ,aj za određivanje opskľbljivača na veleprodajnom tržištu zarazdoblje od l. travnja 2019.

ostvarcní broJ bodow financlJskth
pokautelJa posloĺunJa g 20Iő. t 2017.

godinu

INAd.d. HEP d.d. PPD d.o.o.
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I
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Ko efi c ij e n t za du že n o s t i
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E ko no m i č no s t u ku pno g pos lovanj a
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do 3l. ožujka 202l. određena je u iznosu od 0,0437 kn/kwh. Sukladno tome, premija, odnosno fiksni
dio referentne cijene po kojoj će opskrbljivač na veleprodajnom trŽištu plina prodavati plin
opskrbljivačima u obvezi javne usluge, zarazdoblje od l. travnja 2019. do 3l. ožujka 2020., određuje
se u iznosu od0,0437 kn/kWh.

Konačno' opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan je u razdoblju iz točke 1. izreke ove
odluke pľimijeniti minimalne ugovome uvjete za prodaju plina opskľbljivaěima u obvezi javne
usluge objavljene u sklopu dokumentacije za javni natječaj zaodabir opskrbljivača na veleprodajnom
trŽištu plina, pod točkamaod5.2 do 5.8. u PoglavĘu III osnove za iskĘučenja ponuditelja i dokumenti
kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje osnove za isključenje,kojegje HERA provela u razdoblju
od 25. siječnja Ż0l9. do 5. veljače 2019. Navedenom obvezom osiguravaju se razumni i
nediskriminiľajući uvjeti ugovaranja nabave plina za sve opskrbljivače u obvezi javne usluge koji
odaberu kupovati plin od opskrbljivača na veleprodajnom trŽištu plina.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u toěkama 7.,2. i 3. izreke ove ođluke.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti pľopisano je da se pojedinačne
odluke koje Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije donosi u obavljanju javnih
ovlasti objavljuju na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije te je stoga
odlučeno kao u točki 4. izreke ove odluke.
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