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  Datum zadnje izmjene - 24. studenoga 2020. 

Pitanja i odgovori vezani za Javni natječaj za odabir opskrbljivača u 

obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje 

od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. 

 

 

U nastavku su pitanja koje je Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) zaprimila 

tijekom postupka Javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za 

razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024., te odgovori HERA-e. 

 

 

1. PITANJE 

Podnositelja upita zanima tko je nalogodavatelj za izdavanje bankarske garancije za ozbiljnost 

ponude (dalje: bankarska garancija), tj. da li zahtjev banci podnosi operator distribucijskog sustava 

ili opskrbljivač, zatim koji je rok važenja i potreban iznos bankarske garancije. 

(pitanje zaprimljeno telefonski 22. listopada 2020.) 

ODGOVOR: 

Bankarsku garanciju za ozbiljnost ponude dužan je ishoditi opskrbljivač plinom koji daje ponudu na 

javnom natječaju (dalje: ponuditelj). 

Bankarska garancija mora biti važeća u trenutku dostave HERA-i i s rokom važenja najmanje do 18. 

prosinca 2020., a s obzirom da rok valjanosti bankarske garancije mora biti najmanje sedam (7) dana 

dulji od roka valjanosti ponude, koji je četiri (4) dana od datuma otvaranja ponuda, odnosno od 7. 

prosinca 2020. 

Potreban iznos bankarske garancije naveden je za svako distribucijsko područje u Dodatku 3. - 

Bankarska garancija kao jamstvo za ozbiljnost ponude natječajne dokumentacije za odabir 

opskrbljivača u obvezi javne usluge (dalje: natječajna dokumentacija). Ponuditelj bankarsku 

garanciju može dostaviti posebno za svako distribucijsko područje ili zbirno za više distribucijskih 

područja za koja podnosi ponudu. U slučaju da ponuditelj dostavlja bankarsku garanciju zbirno za 

više distribucijskih područja za koja podnosi ponudu, zbirni iznos mora odgovarati sumi potrebnih 

iznosa bankarskih garancija za sva predmetna distribucijska područja. 

 

2. PITANJE 

Podnositelja upita zanima treba li se pod točkom 3.1. alineja 6. - poveznica na mrežnu stranicu 

operatora tržišta plina, kojom se omogućava preuzimanje obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača 

iz Poglavlja III. Osnove za isključenje ponuditelja i dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne 

postoje osnove za isključenje natječajne dokumentacije, navesti poveznica na mrežnu stranicu 

operatora tržišta plina ili poveznica na mrežnu stranicu ponuditelja na kojoj je vidljivo naznačena 

poveznica na mrežnu stranicu HROTE. 

(pitanje zaprimljeno elektroničkom poštom 22. listopada 2020.) 

ODGOVOR: 

Iz odredbi propisanih člankom 29. stavkom 5. i člankom 35. stavkom 2. podstavkom 1. Općih uvjeta 

opskrbe plinom („Narodne novine“, broj 50/18, 88/19, 39/20) proizlazi da su opskrbljivači plinom na 

svojim mrežnim stranicama dužni objaviti poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom 

se omogućava preuzimanje obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača. 

 

 



 

2/4 

  Datum zadnje izmjene - 24. studenoga 2020. 

3. PITANJE 

Podnositelja upita zanima moraju li opskrbljivači plinom koji nisu u obvezi javne usluge (obavljaju 

samo tržišnu uslugu opskrbe plinom) ispuniti obvezu iz točke 3.1. alineja 1. i 3. natječajne 

dokumentacije te na koji način.  

(pitanje zaprimljeno elektroničkom poštom 29. listopada 2020.) 

ODGOVOR: 

Odredbom članka 63. točke 8. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 18/18, 23/20) propisana 

je obveza donošenja i javne objave uvjeta opskrbljivača plinom (svim opskrbljivačima) najkasnije 15 

dana prije početka obavljanja energetske djelatnosti opskrbe plinom. Slijedom navedenog, a u slučaju 

da opskrbljivač plinom obavlja samo tržišnu uslugu opskrbe plinom, dužan je imati objavljene uvjete 

ugovora za tržišnu uslugu na svojoj mrežnoj stranici, te istu poveznicu treba dostaviti na Prilogu II. 

- Popis poveznica na mrežnoj stranici natječajne dokumentacije. Opskrbljivač plinom koji obavlja 

samo tržišnu uslugu opskrbe plinom nije dužan objaviti uvjete ugovora za javnu uslugu i tipski ugovor 

o opskrbi plinom u obvezi javne usluge na mrežnoj stranici, jer je obveza objave tipskog ugovora 

propisana člankom 8. stavkom 6. Općih uvjeta opskrbe plinom samo za opskrbljivače plinom u obvezi 

javne usluge. Navedene dokumente će opskrbljivač plinom, koji trenutno obavlja samo tržišnu uslugu 

opskrbe, biti obvezan objaviti ako bude određen za opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge. 

 

4. PITANJE 

Podnositelja upita zanima trebaju li opskrbljivači plinom koji nisu u obvezi javne usluge (obavljaju 

samo tržišnu uslugu opskrbe plinom) dostaviti izjavu iz Priloga III natječajne dokumentacije, a koja 

se spominje u Poglavlju III. Osnove za isključenje ponuditelja i dokumenti kojima ponuditelj dokazuje 

da ne postoje osnove za isključenje, točki 4.1. natječajne dokumentacije. 

(pitanje zaprimljeno elektroničkom poštom 29. listopada 2020.) 

ODGOVOR: 

Svi opskrbljivači plinom (bez obzira obavljaju li javnu uslugu opskrbe plinom ili ne) moraju dostaviti 

popunjenu i potpisanu izjavu iz Priloga III. natječajne dokumentacije, a kojom izjavljuju da su uvjeti 

ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski ugovor opskrbe plinom u obvezi javne 

usluge usklađeni s minimalnim propisanim sadržajem, odnosno da najmanje obuhvaćaju elemente 

navedene u izjavi iz Priloga III. natječajne dokumentacije. Naime, opskrbljivači plinom u obvezi 

javne usluge dužni su imati i primjenjivati tako usklađene navedene dokumente, dok će svi 

opskrbljivači plinom koji će na temelju provedenog natječaja biti određeni za opskrbljivača plinom u 

obvezi javne usluge, biti dužni uvjete opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski ugovor o 

opskrbi plinom u obvezi javne usluge imati, objaviti i primjenjivati od 1. travnja 2021. te se dostavom 

potpisane izjave na to obvezuju. Ako spomenuta izjava i sve ostale izjave iz priloga natječajne 

dokumentacije ne budu dostavljene u sklopu ponudbene dokumentacije iz prvog koraka, ponuda neće 

biti potpuna te će zbog toga postojati osnove za isključenje ponuditelja. 

 

5. PITANJE 

Podnositelja upita zanima da li izjava ponuditelja kojom izjavljuje da će omogućiti plaćanje novčanih 

obveza za isporučeni plin, na odgovarajućem prodajnom mjestu, najmanje u trajanju šest sati tijekom 

radnog dana, bez naknade za povezane troškove naplate, znači da to prodajno mjesto mora biti u 

poslovnom prostoru ponuditelja ili može biti neko drugo mjesto, npr. poslovnica banke. 

(pitanje zaprimljeno telefonski 29. listopada 2020.) 

ODGOVOR: 

Odgovarajuće prodajno mjesto iz navedene izjave, može biti poslovnica banke ili bilo koje drugo 

prodajno mjesto prema odluci opskrbljivača ako je na tom mjestu omogućeno plaćanje novčanih 

obveza za isporučeni plin najmanje u trajanju šest sati tijekom radnog dana bez naknade za povezane 

troškove naplate. 
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6. PITANJE 

Podnositelja upita zanima, ako ponuditelj ima više poslovnih računa u bankama mora li dostaviti 

BON-2 za sve račune ili može samo za jedan račun koji zadovoljava tražene uvjete za dokazivanje 

financijske sposobnosti iz točke 6.1. natječajne dokumentacije. 

(pitanje zaprimljeno telefonski 30. listopada 2020.) 

ODGOVOR: 

Dovoljno je dostaviti BON-2 za poslovni račun koji zadovoljava tražene uvjete. 

 

7. PITANJE 

Podnositelja upita zanima treba li obrazac BON-2 biti ovjeren od banke, kao potvrda vjerodostojnosti 

ispisa izvornog elektroničkog dokumenta. 

(pitanje zaprimljeno elektroničkom poštom 3. studenoga 2020.) 

ODGOVOR: 

Dokumentacija koju izdaje neko tijelo, u ovom slučaju banka, mora biti ili fizički potpisana i ovjerena 

ili imati odgovarajući zapis o vjerodostojnosti tog dokumenta bez potpisa i pečata te provjerljivosti 

vjerodostojnosti takvog dokumenta. 

 

8. PITANJE 

Podnositelja upita zanima treba li se dostaviti izjava iz Priloga VII natječajne dokumentacije ako se 

dostavlja ponuda za distribucijsko područje koje ima manje od 50.000 krajnjih kupaca. 

(pitanje zaprimljeno telefonski 4. studenoga 2020.) 

ODGOVOR: 

Izjava iz Priloga VII, kao i sve ostale izjave iz priloga natječajne dokumentacije trebaju biti 

dostavljene u sklopu ponudbene dokumentacije iz prvog koraka, a ukoliko ne budu, smatrat će se 

nepotpunom ponudom te će zbog toga postojati osnove za isključenje ponuditelja. 

Broj krajnjih kupaca u spomenutoj izjavi odnosi se na broj krajnjih kupaca koji imaju pravo na 

korištenje javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području ili distribucijskim područjima za 

koja će odlukom HERA-e ponuditelj biti određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge, s tim da 

ponuditelj može biti odabran i za distribucijska područja za koja nije podnio ponudu, kako je 

navedeno u Poglavlju V. natječajne dokumentacije. 

 

9. PITANJE 

Podnositelja upita zanima hoće li se omogućiti odabranom opskrbljivaču u obvezi javne usluge uvid 

u podatak o broju kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge tijekom razdoblja od odabira 

(prosinac 2020.) do 1. travnja 2021. i da li HERA planira propisati i definirati način, format, 

proceduru i rok prijenosa podataka o kupcima, kao i standardizirati format i način dostave mjernih 

podataka za obračun isporučenih količina. 

(pitanje zaprimljeno elektroničkom poštom 4. studenoga 2020.) 

ODGOVOR: 

Odlukom o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, koju donosi HERA, 

definirat će se i izvršenje dodatnih obveza važnih za nesmetani početak pružanja usluge 

novoizabranog opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge. 

HERA će navedenom odlukom odrediti operatoru tržišta plina HROTE d.o.o. da opskrbljivaču 

plinom koji od 1. travnja 2021. započinje obavljati opskrbu u obvezi javne usluge opskrbe plinom na 

određenom distribucijskom području, na dan 1. siječnja 2021., 1. veljače 2021. i 1. ožujka 2021. 

dostavi podatke o: 
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- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka 

koriste opskrbu u obvezi javne usluge na predmetnom distribucijskom području,  

- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste opskrbu 

u obvezi javne usluge na predmetnom distribucijskom području. 

HERA će, isto tako navedenom odlukom svim opskrbljivačima plinom koji su u skladu s odredbom 

članka 112. stavka 1. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 18/18 i 23/20) nositelji obveze 

javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021., a koji nakon 1. 

travnja 2021. više ne pružaju javnu uslugu opskrbe plinom, naložiti da opskrbljivačima plinom koji 

od 1. travnja 2021. započinju obavljati opskrbu u obvezi javne usluge opskrbe plinom iz svoje baze 

podataka prenesu potrebne podatke o svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe 

plinom na predmetnom distribucijskom području. 

Osim navedenog, HERA će opskrbljivačima plinom, operatorima distribucijskog sustava i operatoru 

tržišta plina odlukom propisati rokove za ispunjavanje dodatnih obveza potrebnih za nesmetani 

početak pružanja usluge od strane novoizabranog opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge. Format 

baze podataka i format mjernih podataka za obračun isporučenih količina neće biti propisani, ali će 

biti propisano da moraju biti pogodni za automatsku obradu podataka. 

 

10. PITANJE 

Podnositelj upita traži objašnjenje za popunjavanje stavke “Broj ponude” u Prilogu I – Ponudbeni 

list. 

(pitanje zaprimljeno elektroničkom poštom 11. studenoga 2020.) 

ODGOVOR: 

U Ponudbeni list (Prilog I natječajne dokumentacije) u rubriku „Broj ponude:“ upisuje se interni 

broj ponude ponuditelja, odnosno oznaka koju ponuditelj dodijeli tom dokumentu. 

 


