*P/141915*
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 023-04/20-01/27
URBROJ: 371-06-20-2
Zagreb, 11. prosinca 2020.
ZAPISNIK
s 27. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održane
11. prosinca 2020. u 9.00 sati, putem konferencijske video veze

Članovi Upravnog vijeća koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:
g. Tomislav Jureković, predsjednik Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-e, na video vezi
dr. sc. Dalibor Pudić, član Upravnog vijeća - u prostorijama HERA-e, na video vezi
dr. sc. Nikola Vištica, član Upravnog vijeća - izvan prostorija HERA-e, na video vezi
mr. sc. Željko Vrban, član Upravnog vijeća – u prostorijama HERA-e, na video vezi
Zapisničar:
gđa Zrinka Špiček, voditeljica Odjela za normativu i pravnu potporu - izvan prostorija HERA-e, na
video vezi
Ostali radnici HERA-e koji sudjeluju u radu sjednice Upravnog vijeća:
mr. sc. Lidija Hočurščak, glavna tajnica Agencije - izvan prostorija HERA-e, na video vezi
mr. sc. Sonja Tomašić Škevin, savjetnica predsjednika Upravnog vijeća za pitanja tehničke struke
- u prostorijama HERA-e, na video vezi
dr. sc. Lahorko Wagmann, v. d. direktora Sektora za električnu energiju - u prostorijama HERA-e,
na video vezi pod točkama 1. - 3.
g. Goran Babić, direktor Sektora za plin i naftu - u prostorijama HERA-e, na video vezi
gđa Sanja Hudobec, v. d. direktorice Službe za pravne i kadrovske poslove - u prostorijama HERAe, na video vezi
G. Jureković je predložio sljedeći dnevni red:
1. Verificiranje zapisnika s 26. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila primjene
nadomjesnih krivulja opterećenja energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava
d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
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3. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO METAN društvo s
ograničenom odgovornošću za distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Vlade Gotovca 2,
Samobor, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
4. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE
d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ohridska 17, Vinkovci, za razdoblje od 1. travnja 2021.
do 30. rujna 2024.
5. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava
Špinčića 78, Varaždin, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
6. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO d.o.o. za proizvodnju i
distribuciju toplinske energije i plina, Dolac 14, Rijeka, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30.
rujna 2024.
7. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i
opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
8. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Montcogim - Plinara d.o.o. za izgradnju
distribucijskih mreža, distribuciju plina i održavanje, Trg Ante Starčevića 3A, Sveta Nedelja, za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
9. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju
plinovoda i distribuciju plina, Trg kralja Tomislava 6, Kutina, za razdoblje od 1. travnja 2021. do
30. rujna 2024.
10. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZAGORSKI METALAC d.o.o. za
distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, za razdoblje od 1. travnja
2021. do 30. rujna 2024.
11. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom
odgovornošću za izgradnju plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška,
za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
12. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA KRAPINA
d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Frana Galovića 7 B/II, Krapina, za razdoblje od 1. travnja
2021. do 30. rujna 2024.
13. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA, društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Industrijska 17, Pula, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30.
rujna 2024.
14. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA ZAGREB
društvo s ograničenom odgovornošću, Radnička cesta 1, Zagreb, za razdoblje od 1. travnja 2021.
do 30. rujna 2024.
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15. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Brod-plin, društvo s ograničenom
odgovornošću za izgradnju i održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom,
proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
16. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOPRIVNICA PLIN - distribucija
plina, d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
17. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu
plinom, Obrtnička 4, Čakovec, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
18. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA
d.o.o. za distribuciju plina, Josipa Kozarca 19, Daruvar, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30.
rujna 2024.
19. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN KONJŠČINA društvo s
ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Bistrička cesta 1, Konjščina, za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
20. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINKOM društvo sa ograničenom
odgovornošću za distribuciju plina, Vinogradska 41, Pitomača, za razdoblje od 1. travnja 2021.
do 30. rujna 2024.
21. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOMUNALIJE - PLIN društvo s
ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Radnička cesta 61, Đurđevac, za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
22. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava RADNIK-PLIN d.o.o. za opskrbu i
distribuciju plina, Ulica kralja Tomislava 45, Križevci, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30.
rujna 2024.
23. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA BJELOVAR
društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Blajburških žrtava 18, Bjelovar, za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
24. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju
plinom, Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna
2024.
25. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN društvo s
ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec,
za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
26. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ČAPLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju plina, Sv. Andrije 14, Čazma, za razdoblje od 1. travnja 2021. do
30. rujna 2024.
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27. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN VRBOVEC društvo s
ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Kolodvorska 29, Vrbovec, za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
28. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o. za obavljanje
djelatnosti u sektoru plina, Vladimira Nazora 14, Orahovica, za razdoblje od 1. travnja 2021. do
30. rujna 2024.
29. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina, Mate Lovraka 30, Garešnica, za razdoblje od 1.
travnja 2021. do 30. rujna 2024.
30. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVKOM-PLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Vladimira Nazora 96/b, Ivanec, za razdoblje od
1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
31. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić Grad, za razdoblje
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
32. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAKRAC-PLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina, Ulica križnog puta 18, Pakrac, za razdoblje od 1.
travnja 2021. do 30. rujna 2024.
33. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju
plina, Slavka Kolara 4, Dugo Selo, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
34. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HUMPLIN, društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju plina, Lastine 1, Hum na Sutli, za razdoblje od 1. travnja 2021. do
30. rujna 2024.
35. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava EVN Croatia Plin društvo s
ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Zagrebačka avenija 104, Zagreb, za razdoblje
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.

Nitko od ostalih članova Upravnog vijeća nije predložio izmjene ili dopune dnevnog reda.
G. Jureković je dao na glasovanje sljedeći dnevni red:
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1. Verificiranje zapisnika s 26. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije
2. Prijedlog odluke o zahtjevu za davanje prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravila primjene
nadomjesnih krivulja opterećenja energetskog subjekta HEP-Operator distribucijskog sustava
d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb
3. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO METAN društvo s
ograničenom odgovornošću za distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Vlade Gotovca 2,
Samobor, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
4. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE
d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ohridska 17, Vinkovci, za razdoblje od 1. travnja 2021.
do 30. rujna 2024.
5. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava
Špinčića 78, Varaždin, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
6. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO d.o.o. za proizvodnju i
distribuciju toplinske energije i plina, Dolac 14, Rijeka, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30.
rujna 2024.
7. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i
opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
8. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Montcogim - Plinara d.o.o. za izgradnju
distribucijskih mreža, distribuciju plina i održavanje, Trg Ante Starčevića 3A, Sveta Nedelja, za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
9. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju
plinovoda i distribuciju plina, Trg kralja Tomislava 6, Kutina, za razdoblje od 1. travnja 2021. do
30. rujna 2024.
10. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZAGORSKI METALAC d.o.o. za
distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, za razdoblje od 1. travnja
2021. do 30. rujna 2024.
11. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom
odgovornošću za izgradnju plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška,
za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
12. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA KRAPINA
d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Frana Galovića 7 B/II, Krapina, za razdoblje od 1. travnja
2021. do 30. rujna 2024.
13. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA, društvo s ograničenom
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odgovornošću za opskrbu plinom, Industrijska 17, Pula, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30.
rujna 2024.
14. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA ZAGREB
društvo s ograničenom odgovornošću, Radnička cesta 1, Zagreb, za razdoblje od 1. travnja 2021.
do 30. rujna 2024.
15. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Brod-plin, društvo s ograničenom
odgovornošću za izgradnju i održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom,
proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
16. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOPRIVNICA PLIN - distribucija
plina, d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
17. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu
plinom, Obrtnička 4, Čakovec, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
18. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA
d.o.o. za distribuciju plina, Josipa Kozarca 19, Daruvar, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30.
rujna 2024.
19. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN KONJŠČINA društvo s
ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Bistrička cesta 1, Konjščina, za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
20. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINKOM društvo sa ograničenom
odgovornošću za distribuciju plina, Vinogradska 41, Pitomača, za razdoblje od 1. travnja 2021.
do 30. rujna 2024.
21. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOMUNALIJE - PLIN društvo s
ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Radnička cesta 61, Đurđevac, za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
22. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava RADNIK-PLIN d.o.o. za opskrbu i
distribuciju plina, Ulica kralja Tomislava 45, Križevci, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30.
rujna 2024.
23. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA BJELOVAR
društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Blajburških žrtava 18, Bjelovar, za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
24. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju
plinom, Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna
2024.
25. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN društvo s
6/97

ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec,
za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
26. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ČAPLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju plina, Sv. Andrije 14, Čazma, za razdoblje od 1. travnja 2021. do
30. rujna 2024.
27. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN VRBOVEC društvo s
ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Kolodvorska 29, Vrbovec, za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
28. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o. za obavljanje
djelatnosti u sektoru plina, Vladimira Nazora 14, Orahovica, za razdoblje od 1. travnja 2021. do
30. rujna 2024.
29. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina, Mate Lovraka 30, Garešnica, za razdoblje od 1.
travnja 2021. do 30. rujna 2024.
30. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVKOM-PLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Vladimira Nazora 96/b, Ivanec, za razdoblje od
1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
31. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić Grad, za razdoblje
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
32. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAKRAC-PLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina, Ulica križnog puta 18, Pakrac, za razdoblje od 1.
travnja 2021. do 30. rujna 2024.
33. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju
plina, Slavka Kolara 4, Dugo Selo, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
34. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HUMPLIN, društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju plina, Lastine 1, Hum na Sutli, za razdoblje od 1. travnja 2021. do
30. rujna 2024.
35. Prijedlog odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava EVN Croatia Plin društvo s
ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Zagrebačka avenija 104, Zagreb, za razdoblje
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.

Dnevni red usvojen je s četiri glasa.

Nakon toga započela je rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:
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1. VERIFICIRANJE ZAPISNIKA S 26. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE
ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
G. Jureković je pozvao članove Upravnog vijeća da iznesu primjedbe na zapisnik s 26. sjednice
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Utvrđeno je da zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća u cijelosti odgovara odlučenome na 26.
sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije.
Zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije usvojen je s četiri
glasa.

2. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE PRETHODNE SUGLASNOSTI
NA PRIJEDLOG PRAVILA PRIMJENE NADOMJESNIH KRIVULJA OPTEREĆENJA
ENERGETSKOG SUBJEKTA HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA
D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB
G. Jureković je pozvao g. Wagmanna da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena
rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja koji je
HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb dostavio Hrvatskoj
energetskoj regulatornoj agenciji uz dopise broj i znak: 42/16888/20MB, od 20. studenoga 2020. i
broj i znak: 42/17921/20MB, od 7. prosinca 2020.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

3. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ENERGO METAN DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA DISTRIBUCIJU PLINA I OPSKRBU PLINOM, ULICA VLADE
GOTOVCA 2, SAMOBOR, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA
2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
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ODLUKA
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, određuje se za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO
METAN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Vlade
Gotovca 2, Samobor, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024Trošak opskrbe plinom
energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje operatora
distribucijskog sustava ENERGO METAN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina
i opskrbu plinom, Ulica Vlade Gotovca 2, Samobor, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke,
određuje se u iznosu od 0,0486 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i
podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano
održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na
temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
-

-

-

-

-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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,
imati najmanje četiri (4) zaposlena radnika koji imaju završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, u skladu s ukupnim brojem krajnjih kupaca koji
imaju pravo na korištenje javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke i na ostalim distribucijskim područjima za koja je odlukom
Hrvatske energetske regulatorne agencije određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
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od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA
PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu
plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 25. ožujka 2021.,
za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke
ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE
d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, dostavi podatak o:
- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREBOPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu ENERGO METAN društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Vlade Gotovca 2, Samobor, koji je u skladu s odredbama
Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo
do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući
preuzimanje podataka o identifikacijskoj oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji
koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu ENERGO METAN društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Vlade Gotovca 2, Samobor, koji je u skladu s odredbama
Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo
do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska
mjerna mjesta za koja je zaprimio ili preuzeo podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI
OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica
grada Vukovara 284, Zagreb, u skladu s točkom 6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od
zaprimanja ili preuzimanja podataka, a najkasnije do 7. travnja 2021., energetskom subjektu
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu
plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz svoje baze
podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu uslugu opskrbe plinom, a
koji trebaju sadržavati najmanje sljedeće:
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- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30.
travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne
usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava ENERGO METAN društvo s ograničenom odgovornošću
za distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Vlade Gotovca 2, Samobor, da na dan 1. travnja 2020.
±7 dana očita sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne
usluge ili prihvati podatke o očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih
kupaca. Ako podaci o stanju plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator
distribucijskog sustava ENERGO METAN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina
i opskrbu plinom, Ulica Vlade Gotovca 2, Samobor, dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 1.
travnja 2020. odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila
plinskog distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja plinomjera na dan 1. travnja
2020. operator distribucijskog sustava ENERGO METAN društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Vlade Gotovca 2, Samobor, dužan je najkasnije do 14.
travnja 2021. dostaviti energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo
s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, kao i energetskom
subjektu ENERGO METAN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina i opskrbu
plinom, Ulica Vlade Gotovca 2, Samobor, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj
obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za
opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1. veljače 2021. i 1.
ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA
društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom
1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, energetskom
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subjektu ENERGO METAN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina i opskrbu
plinom, Ulica Vlade Gotovca 2, Samobor, koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca
iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021., na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke, operatoru distribucijskog sustava ENERGO METAN društvo s ograničenom odgovornošću
za distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Vlade Gotovca 2, Samobor i operatoru tržišta plina
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i
plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

4. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE D.O.O. ZA
DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM, OHRIDSKA 17, VINKOVCI, ZA RAZDOBLJE
OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom,
Ohridska 17, Vinkovci, određuje se za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.
za distribuciju i opskrbu plinom, Ohridska 17, Vinkovci, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna
2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za
distribuciju i opskrbu plinom, Ohridska 17, Vinkovci, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen
za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje operatora distribucijskog
sustava PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ohridska 17,
Vinkovci, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0598 kn/kWh,
iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom,
Ohridska 17, Vinkovci, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne
usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i podzakonske propise kojima se propisuje
obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano održavati pokazatelje pravne, tehničke,
stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na temelju kojih je odabran za opskrbljivača
u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
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u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
Nalaže se energetskom subjektu PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu
plinom, Ohridska 17, Vinkovci, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji
koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke
dostavi uvjete ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
-

Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za
distribuciju i opskrbu plinom, Ohridska 17, Vinkovci, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen
za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, operatoru distribucijskog sustava PLINARA
ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ohridska 17, Vinkovci i operatoru
tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta
električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

5. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA TERMOPLIN DIONIČKO DRUŠTVO, VJEKOSLAVA
ŠPINČIĆA 78, VARAŽDIN, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA
2024.
13/97

G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin, određuje se za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora
distribucijskog sustava Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin, za razdoblje
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava Špinčića 78,
Varaždin, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
opskrbe, za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Termoplin dioničko društvo,
Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu
od 0,0630 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin, koji je točkom 1.
izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati
sve zakonske i podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te
kontinuirano održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge
uvjete na temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito
je dužan:
u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
Nalaže se energetskom subjektu Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava Špinčića 78, Varaždin, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da
najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na
-
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distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi uvjete ugovora opskrbljivača u obvezi
javne usluge.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava Špinčića
78, Varaždin, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
opskrbe plinom, operatoru distribucijskog sustava Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava Špinčića
78, Varaždin i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

6. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ENERGO D.O.O. ZA PROIZVODNJU I
DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE I PLINA, DOLAC 14, RIJEKA, ZA
RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, određuje se za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ENERGO
d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Dolac 14, Rijeka, za razdoblje od 1.
travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo
s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje
operatora distribucijskog sustava ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i
plina, Dolac 14, Rijeka, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0713
kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i
podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano
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održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na
temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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,
- imati najmanje četiri (4) zaposlena radnika koji imaju završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, u skladu s ukupnim brojem krajnjih kupaca koji
imaju pravo na korištenje javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke i na ostalim distribucijskim područjima za koja je odlukom
Hrvatske energetske regulatorne agencije određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 25.
ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke
ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, dostavi podatak
o:
-

- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
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- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREBOPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije
i plina, Dolac 14, Rijeka, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne
usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući preuzimanje podataka o identifikacijskoj
oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i
plina, Dolac 14, Rijeka, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne
usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna mjesta za koja je zaprimio ili preuzeo
podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, u skladu s točkom
6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili preuzimanja podataka, a najkasnije
do 7. travnja 2021., energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, prenese ili omogući
preuzimanje podataka iz svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2021.
koristili javnu uslugu opskrbe plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30.
travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne
usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske
energije i plina, Dolac 14, Rijeka, da na dan 1. travnja 2020. ±7 dana očita sva obračunska mjerna
mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge ili prihvati podatke o očitanju na
dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako podaci o stanju plinomjera
nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator distribucijskog sustava ENERGO d.o.o. za
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proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Dolac 14, Rijeka, dužan je stanje plinomjera
procijeniti za dan 1. travnja 2020. odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka 1. važećih
Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja plinomjera na
dan 1. travnja 2020. operator distribucijskog sustava ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju
toplinske energije i plina, Dolac 14, Rijeka, dužan je najkasnije do 14. travnja 2021. dostaviti
energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, kao i energetskom subjektu
ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Dolac 14, Rijeka, koji je u
skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz
kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za
opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1. veljače 2021. i 1.
ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA
društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom
1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, energetskom
subjektu ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Dolac 14, Rijeka,
koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka
2021., na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru distribucijskog sustava
ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije i plina, Dolac 14, Rijeka i operatoru
tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta
električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

7. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA HEP-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU
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PLINOM, CARA HADRIJANA 7, OSIJEK, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO
30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek,
određuje se za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje
operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana
7, Osijek, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara
Hadrijana 7, Osijek, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne
usluge opskrbe, za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o. za
distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke,
određuje se u iznosu od 0,0705 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom,
dužan je poštovati sve zakonske i podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge
opskrbe plinom te kontinuirano održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske
kvalificiranosti, kao i druge uvjete na temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge
opskrbe plinom, a osobito je dužan:
-

-

-

-

-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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,
imati najmanje jednog (1) zaposlenog radnika koji ima završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
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specijalistički diplomski stručni studij, u skladu s ukupnim brojem krajnjih kupaca koji
imaju pravo na korištenje javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana
7, Osijek, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe
plinom, da najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe
plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi uvjete ugovora
opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom,
Cara Hadrijana 7, Osijek, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda,
operatoru distribucijskog sustava HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana
7, Osijek i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

8. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA MONTCOGIM - PLINARA D.O.O. ZA IZGRADNJU
DISTRIBUCIJSKIH MREŽA, DISTRIBUCIJU PLINA I ODRŽAVANJE, TRG ANTE
STARČEVIĆA 3A, SVETA NEDELJA, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30.
RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, određuje se za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Montcogim
- Plinara d.o.o. za izgradnju distribucijskih mreža, distribuciju plina i održavanje, Trg Ante Starčevića
3A, Sveta Nedjelja, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo
s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje
operatora distribucijskog sustava Montcogim - Plinara d.o.o. za izgradnju distribucijskih mreža,
distribuciju plina i održavanje, Trg Ante Starčevića 3A, Sveta Nedelja, za razdoblje iz točke 1. izreke
ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0524 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina,
bez PDV-a.
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i
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podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano
održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na
temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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,
- imati najmanje četiri (4) zaposlena radnika koji imaju završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, u skladu s ukupnim brojem krajnjih kupaca koji
imaju pravo na korištenje javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke i na ostalim distribucijskim područjima za koja je odlukom
Hrvatske energetske regulatorne agencije određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 25.
ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke
ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, dostavi podatak
o:
-

- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
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na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREBOPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb,
koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom
kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke
ove Odluke, dostavi ili omogući preuzimanje podataka o identifikacijskoj oznaci svih obračunskih
mjernih mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području
iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca
iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke, da za obračunska mjerna mjesta za koja je zaprimio ili preuzeo podatke od operatora tržišta
plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne
energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, u skladu s točkom 6. izreke ove Odluke, u roku
od 5 radnih dana od zaprimanja ili preuzimanja podataka, a najkasnije do 7. travnja 2021.,
energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, prenese ili omogući preuzimanje
podataka iz svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu
uslugu opskrbe plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30.
travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne
usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava Montcogim - Plinara d.o.o. za izgradnju distribucijskih
mreža, distribuciju plina i održavanje, Trg Ante Starčevića 3A, Sveta Nedjelja, da na dan 1. travnja
2020. ±7 dana očita sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne
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usluge ili prihvati podatke o očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih
kupaca. Ako podaci o stanju plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator
distribucijskog sustava Montcogim - Plinara d.o.o. za izgradnju distribucijskih mreža, distribuciju
plina i održavanje, Trg Ante Starčevića 3A, Sveta Nedjelja, dužan je stanje plinomjera procijeniti za
dan 1. travnja 2020. odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila
plinskog distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja plinomjera na dan 1. travnja
2020. operator distribucijskog sustava Montcogim - Plinara d.o.o. za izgradnju distribucijskih mreža,
distribuciju plina i održavanje, Trg Ante Starčevića 3A, Sveta Nedjelja, dužan je najkasnije do 14.
travnja 2021. dostaviti energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo
s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, kao i energetskom
subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je u skladu s odredbama
Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo
do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za
opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1. veljače 2021. i 1.
ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA
društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom
1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, energetskom
subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je nositelj obveze javne
usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021., na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru distribucijskog sustava Montcogim - Plinara d.o.o.
za izgradnju distribucijskih mreža, distribuciju plina i održavanje, Trg Ante Starčevića 3A, Sveta
Nedelja i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

9. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA MOSLAVINA PLIN D.O.O. ZA GRADNJU
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PLINOVODA I DISTRIBUCIJU PLINA, TRG KRALJA TOMISLAVA 6, KUTINA, ZA
RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, određuje se za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava
MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju plina, Trg kralja Tomislava 6, Kutina,
za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo
s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje
operatora distribucijskog sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju
plina, Trg kralja Tomislava 6, Kutina, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu
od 0,0562 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i
podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano
održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na
temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
-

-

-

-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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,
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imati najmanje četiri (4) zaposlena radnika koji imaju završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, u skladu s ukupnim brojem krajnjih kupaca koji
imaju pravo na korištenje javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke i na ostalim distribucijskim područjima za koja je odlukom
Hrvatske energetske regulatorne agencije određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 25.
ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke
ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, dostavi podatak
o:
-

- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREBOPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju
plina, Trg kralja Tomislava 6, Kutina, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj
obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući preuzimanje podataka o
identifikacijskoj oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu
opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju plina,
Trg kralja Tomislava 6, Kutina, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze
javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna mjesta za koja je zaprimio ili preuzeo
podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, u skladu s točkom
6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili preuzimanja podataka, a najkasnije
do 7. travnja 2021., energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
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ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, prenese ili omogući
preuzimanje podataka iz svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2021.
koristili javnu uslugu opskrbe plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30.
travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne
usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i
distribuciju plina, Trg kralja Tomislava 6, Kutina, da na dan 1. travnja 2020. ±7 dana očita sva
obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge ili prihvati
podatke o očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako podaci
o stanju plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator distribucijskog sustava
MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju plina, Trg kralja Tomislava 6, Kutina,
dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 1. travnja 2020. odgovarajućom primjenom odredbe
članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili
procjeni stanja plinomjera na dan 1. travnja 2020. operator distribucijskog sustava MOSLAVINA
PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju plina, Trg kralja Tomislava 6, Kutina, dužan je
najkasnije do 14. travnja 2021. dostaviti energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREBOPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, kao
i energetskom subjektu MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju plina, Trg
kralja Tomislava 6, Kutina, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne
usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za
opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1. veljače 2021. i 1.
ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
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Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA
društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom
1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, energetskom
subjektu MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju plina, Trg kralja Tomislava
6, Kutina, koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31.
ožujka 2021., na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru distribucijskog
sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o. za gradnju plinovoda i distribuciju plina, Trg kralja Tomislava 6,
Kutina i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

10. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ZAGORSKI METALAC D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU
PLINA I OPSKRBU PLINOM, ULICA JOSIPA BROZA TITA 2/F, ZABOK, ZA
RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica
Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, određuje se za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za
distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZAGORSKI METALAC d.o.o. za
distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, za razdoblje od 1. travnja
2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i
opskrbu plinom, Ulica Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje operatora distribucijskog
sustava ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Josipa Broza
Tita 2/F, Zabok, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0630 kn/kWh,
iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica
Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i podzakonske propise kojima se
propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano održavati pokazatelje pravne,
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tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na temelju kojih je odabran za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
-

-

-

-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.

Nalaže se energetskom subjektu ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu
plinom, Ulica Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim
kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke dostavi uvjete ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina
i opskrbu plinom, Ulica Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen
za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, operatoru distribucijskog sustava
ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Josipa Broza Tita 2/F,
Zabok i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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11. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA PLIN-PROJEKT DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA IZGRADNJU PLINOVODA I DISTRIBUCIJU PLINA,
ALOJZIJA STEPINCA 36, NOVA GRADIŠKA, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021.
DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, određuje se za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINPROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju plinovoda i distribuciju plina, Alojzija
Stepinca 36, Nova Gradiška, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo
s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje
operatora distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju
plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, za razdoblje iz točke 1. izreke
ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0562 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina,
bez PDV-a.
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i
podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano
održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na
temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
-

-

-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
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osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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,
- imati najmanje četiri (4) zaposlena radnika koji imaju završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, u skladu s ukupnim brojem krajnjih kupaca koji
imaju pravo na korištenje javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke i na ostalim distribucijskim područjima za koja je odlukom
Hrvatske energetske regulatorne agencije određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 25.
ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke
ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, dostavi podatak
o:
-

- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREBOPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za
izgradnju plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, koji je u skladu s
odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije
kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili
omogući preuzimanje podataka o identifikacijskoj oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih
kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke.
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Nalaže se energetskom subjektu PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju
plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, koji je u skladu s odredbama
Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo
do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska
mjerna mjesta za koja je zaprimio ili preuzeo podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI
OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica
grada Vukovara 284, Zagreb, u skladu s točkom 6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od
zaprimanja ili preuzimanja podataka, a najkasnije do 7. travnja 2021., energetskom subjektu
GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu
plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz svoje baze
podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu uslugu opskrbe plinom, a
koji trebaju sadržavati najmanje sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30.
travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne
usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću
za izgradnju plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, da na dan 1. travnja
2020. ±7 dana očita sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne
usluge ili prihvati podatke o očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih
kupaca. Ako podaci o stanju plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator
distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju
plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, dužan je stanje plinomjera
procijeniti za dan 1. travnja 2020. odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka 1. važećih
Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja plinomjera na
dan 1. travnja 2020. operator distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom
odgovornošću za izgradnju plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, dužan
je najkasnije do 14. travnja 2021. dostaviti energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREBOPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, kao
i energetskom subjektu PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju
plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, koji je u skladu s odredbama
Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo
do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
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Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za
opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1. veljače 2021. i 1.
ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1Ova Odluka dostavit
će se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom
1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom,
energetskom subjektu PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za
izgradnju plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, koji je
nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka
2021., na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru
distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za
izgradnju plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška i operatoru
tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje
tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

12. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA GRADSKA PLINARA KRAPINA D.O.O. ZA
DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM, FRANA GALOVIĆA 7 B/II, KRAPINA, ZA
RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec, određuje
se za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora
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distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom,
Frana Galovića 7 B/II, Krapina, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom,
Obrtnička 4, Čakovec, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne
usluge opskrbe, za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA
KRAPINA d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Frana Galovića 7 B/II, Krapina, za razdoblje iz
točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0563 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj
vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec, koji je
točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan
je poštovati sve zakonske i podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe
plinom te kontinuirano održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti,
kao i druge uvjete na temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom,
a osobito je dužan:
u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
Nalaže se energetskom subjektu MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4,
Čakovec, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe
plinom, da najkasnije do 25. ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, dostavi podatak o:
-

- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
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u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu
plinom, Obrtnička 4, Čakovec, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za distribuciju i
opskrbu plinom, Frana Galovića 7 B/II, Krapina, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina
nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući preuzimanje podataka o
identifikacijskoj oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu
opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za distribuciju i opskrbu
plinom, Frana Galovića 7 B/II, Krapina, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj
obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna mjesta za koja je
zaprimio ili preuzeo podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, u skladu s točkom 6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili
preuzimanja podataka, a najkasnije do 7. travnja 2021., energetskom subjektu MEĐIMURJE-PLIN
d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz
svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu uslugu opskrbe
plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4,
Čakovec, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe
plinom, da najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe
plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne
usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za distribuciju
i opskrbu plinom, Frana Galovića 7 B/II, Krapina, da na dan 1. travnja 2020. ±7 dana očita sva
obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge ili prihvati
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podatke o očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako podaci
o stanju plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator distribucijskog sustava
GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Frana Galovića 7 B/II,
Krapina, dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 1. travnja 2020. odgovarajućom primjenom
odredbe članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Podatke o
očitanju ili procjeni stanja plinomjera na dan 1. travnja 2020. operator distribucijskog sustava
GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Frana Galovića 7 B/II,
Krapina dužan je najkasnije do 14. travnja 2021. dostaviti energetskom subjektu MEĐIMURJE-PLIN
d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, kao i energetskom subjektu GRADSKA
PLINARA KRAPINA d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Frana Galovića 7 B/II, Krapina, koji
je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca
iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec, koji je točkom 1.
izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja
2021., 1. veljače 2021. i 1. ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom,
Obrtnička 4, Čakovec, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne
usluge opskrbe plinom, energetskom subjektu GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. za
distribuciju i opskrbu plinom, Frana Galovića 7 B/II, Krapina, koji je nositelj obveze javne usluge
opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021., na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke, operatoru distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA KRAPINA
d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Frana Galovića 7 B/II, Krapina i operatoru tržišta plina
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i
plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

13. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA PLINARA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM
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ODGOVORNOŠĆU ZA OPSKRBU PLINOM, INDUSTRIJSKA 17, PULA, ZA
RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt PLINARA, društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Industrijska
17, Pula, određuje se za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko
područje operatora distribucijskog sustava PLINARA, društvo s ograničenom odgovornošću za
opskrbu plinom, Industrijska 17, Pula, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu PLINARA, društvo s ograničenom odgovornošću za
opskrbu plinom, Industrijska 17, Pula, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača
u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava
PLINARA, društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Industrijska 17, Pula, za
razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0599 kn/kWh, iskazano pri donjoj
ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt PLINARA, društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Industrijska
17, Pula, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe
plinom, dužan je poštovati sve zakonske i podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne
usluge opskrbe plinom te kontinuirano održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske
kvalificiranosti, kao i druge uvjete na temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge
opskrbe plinom, a osobito je dužan:
-

-

-

-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
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Nalaže se energetskom subjektu PLINARA, društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu
plinom, Industrijska 17, Pula, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste
javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi uvjete
ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu PLINARA, društvo s ograničenom odgovornošću
za opskrbu plinom, Industrijska 17, Pula, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, operatoru distribucijskog sustava PLINARA,
društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Industrijska 17, Pula i operatoru tržišta
plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne
energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

14. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA GRADSKA PLINARA ZAGREB DRUŠTVO S
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, RADNIČKA CESTA 1, ZAGREB, ZA
RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, određuje se za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA
PLINARA ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću, Radnička cesta 1, Zagreb, za razdoblje
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo
s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje
operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA ZAGREB društvo s ograničenom
odgovornošću, Radnička cesta 1, Zagreb, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u
iznosu od 0,0801 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
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određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i
podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano
održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na
temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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,
- imati najmanje četiri (4) zaposlena radnika koji imaju završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, u skladu s ukupnim brojem krajnjih kupaca koji
imaju pravo na korištenje javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke i na ostalim distribucijskim područjima za koja je odlukom
Hrvatske energetske regulatorne agencije određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30.
travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi uvjete ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA
društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom
1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, zajedno s
preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, operatoru distribucijskog sustava
GRADSKA PLINARA ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću, Radnička cesta 1, Zagreb i
operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta
električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
-

Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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15. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA BROD-PLIN, DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE PLINSKE MREŽE,
DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PRIRODNIM PLINOM, PROIZVODNJU, DISTRIBUCIJU
I OPSKRBU TOPLINSKOM ENERGIJOM, TRG POBJEDE 5, SLAVONSKI BROD, ZA
RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt Brod-plin, društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i održavanje plinske
mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom
energijom, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, određuje se za opskrbljivača u obvezi javne usluge
opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava Brod-plin, društvo s
ograničenom odgovornošću za izgradnju i održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim
plinom, proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu Brod-plin, društvo s ograničenom odgovornošću za
izgradnju i održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju,
distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje
operatora distribucijskog sustava Brod-plin, društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i
održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju, distribuciju i
opskrbu toplinskom energijom, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, za razdoblje iz točke 1. izreke ove
Odluke, određuje se u iznosu od 0,0551 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez
PDV-a.
Energetski subjekt Brod-plin, društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i održavanje plinske
mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom
energijom, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i podzakonske
propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano održavati
pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na temelju kojih
je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
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imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
Nalaže se energetskom subjektu Brod-plin, društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i
održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju, distribuciju i
opskrbu toplinskom energijom, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30. travnja 2021.
svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke
1. izreke ove Odluke dostavi uvjete ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
-

Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu Brod-plin, društvo s ograničenom odgovornošću za
izgradnju i održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju,
distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Trg pobjede 5, Slavonski Brod, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, operatoru distribucijskog
sustava Brod-plin, društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i održavanje plinske mreže,
distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom,
Trg pobjede 5, Slavonski Brod i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

16. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOPRIVNICA PLIN - DISTRIBUCIJA PLINA, D.O.O.,
MOSNA ULICA 15, KOPRIVNICA, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30.
RUJNA 2024.
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G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, određuje se za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava
KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, za razdoblje od 1.
travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo
s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje
operatora distribucijskog sustava KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, d.o.o., Mosna ulica 15,
Koprivnica, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0524 kn/kWh,
iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i
podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano
održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na
temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
-

-

-

-

-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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,
imati najmanje četiri (4) zaposlena radnika koji imaju završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, u skladu s ukupnim brojem krajnjih kupaca koji
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imaju pravo na korištenje javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke i na ostalim distribucijskim područjima za koja je odlukom
Hrvatske energetske regulatorne agencije određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 25.
ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke
ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, dostavi podatak
o:
- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREBOPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu KOPRIVNICA OPSKRBA - opskrba plinom d.o.o., Mosna ulica
15, Koprivnica, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge
opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući preuzimanje podataka o identifikacijskoj oznaci svih
obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu KOPRIVNICA OPSKRBA - opskrba plinom d.o.o., Mosna ulica 15,
Koprivnica, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe
plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1.
izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna mjesta za koja je zaprimio ili preuzeo podatke od
operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta
električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, u skladu s točkom 6. izreke ove
Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili preuzimanja podataka, a najkasnije do 7. travnja
2021., energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, prenese ili omogući preuzimanje
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podataka iz svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu
uslugu opskrbe plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30.
travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne
usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, d.o.o., Mosna
ulica 15, Koprivnica, da na dan 1. travnja 2020. ±7 dana očita sva obračunska mjerna mjesta krajnjih
kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge ili prihvati podatke o očitanju na dan 1. travnja
2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako podaci o stanju plinomjera nisu dobiveni
očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator distribucijskog sustava KOPRIVNICA PLIN - distribucija
plina, d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 1. travnja
2020. odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila plinskog
distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja plinomjera na dan 1. travnja 2020.
operator distribucijskog sustava KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, d.o.o., Mosna ulica 15,
Koprivnica, dužan je najkasnije do 14. travnja 2021. dostaviti energetskom subjektu GRADSKA
PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom,
Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom, kao i energetskom subjektu KOPRIVNICA OPSKRBA - opskrba
plinom d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina
nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za
opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1. veljače 2021. i 1.
ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA
društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom
1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, energetskom
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subjektu KOPRIVNICA OPSKRBA - opskrba plinom d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica, koji je
nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021., na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru distribucijskog sustava
KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, d.o.o., Mosna ulica 15, Koprivnica i operatoru tržišta plina
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i
plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

17. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA MEĐIMURJE-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU PLINOM,
OBRTNIČKA 4, ČAKOVEC, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA
2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec, određuje
se za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora
distribucijskog sustava MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec, za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom,
Obrtnička 4, Čakovec, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne
usluge opskrbe, za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava MEĐIMURJE-PLIN
d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje
se u iznosu od 0,0548 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec, koji je
točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan
je poštovati sve zakonske i podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe
plinom te kontinuirano održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti,
kao i druge uvjete na temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom,
a osobito je dužan:
-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
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te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
Nalaže se energetskom subjektu MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4,
Čakovec, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe
plinom, da najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe
plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi uvjete ugovora
opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom,
Obrtnička 4, Čakovec, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne
usluge opskrbe plinom, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda,
operatoru distribucijskog MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom, Obrtnička 4, Čakovec i
operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta
električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

18. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. ZA
DISTRIBUCIJU PLINA, JOSIPA KOZARCA 19, DARUVAR, ZA RAZDOBLJE OD 1.
TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica
Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, određuje se za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za

45/97

distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.
za distribuciju plina, Josipa Kozarca 19, Daruvar, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i
opskrbu plinom, Ulica Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje operatora distribucijskog
sustava DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. za distribuciju plina, Josipa Kozarca 19, Daruvar,
za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0630 kn/kWh, iskazano pri
donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica
Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i podzakonske propise kojima se
propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano održavati pokazatelje pravne,
tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na temelju kojih je odabran za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
Nalaže se energetskom subjektu ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu
plinom, Ulica Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 25. ožujka 2021., za potrebe
javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru
tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta
električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, dostavi podatak o:
-

- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
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u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta ZAGORSKI METALAC d.o.o. za
distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, u skladu s točkom
4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. za distribuciju plina,
Josipa Kozarca 19, Daruvar, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne
usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući preuzimanje podataka o identifikacijskoj
oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. za distribuciju plina,
Josipa Kozarca 19, Daruvar, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne
usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna mjesta za koja je zaprimio ili preuzeo
podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, u skladu s točkom
6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili preuzimanja podataka, a najkasnije
do 7. travnja 2021., energetskom subjektu ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i
opskrbu plinom, Ulica Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz
svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu uslugu opskrbe
plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu
plinom, Ulica Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim
kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima
ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. za distribuciju
plina, Josipa Kozarca 19, Daruvar, da na dan 1. travnja 2020. ±7 dana očita sva obračunska mjerna
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mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge ili prihvati podatke o očitanju na
dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako podaci o stanju plinomjera
nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator distribucijskog sustava DARKOM
DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. za distribuciju plina, Josipa Kozarca 19, Daruvar, dužan je stanje
plinomjera procijeniti za dan 1. travnja 2020. odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka
1. važećih Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja
plinomjera na dan 1. travnja 2020. operator distribucijskog sustava DARKOM DISTRIBUCIJA
PLINA d.o.o. za distribuciju plina, Josipa Kozarca 19, Daruvar dužan je najkasnije do 14. travnja
2021. dostaviti energetskom subjektu ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu
plinom, Ulica Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, kao i energetskom subjektu DARKOM
DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. za distribuciju plina, Josipa Kozarca 19, Daruvar, koji je u skladu s
odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije
kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina i opskrbu plinom, Ulica Josipa Broza
Tita 2/F, Zabok, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1. veljače 2021. i 1. ožujka 2021. iz registra obračunskih
mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu ZAGORSKI METALAC d.o.o. za distribuciju plina
i opskrbu plinom, Ulica Josipa Broza Tita 2/F, Zabok, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen
za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, energetskom subjektu DARKOM
DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. za distribuciju plina, Josipa Kozarca 19, Daruvar, koji je nositelj
obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021., na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru distribucijskog sustava DARKOM
DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o. za distribuciju plina, Josipa Kozarca 19, Daruvar i operatoru tržišta
plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne
energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

19. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA PLIN KONJŠČINA DRUŠTVO S OGRANIČENOM
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ODGOVORNOŠĆU ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM, BISTRIČKA CESTA 1,
KONJŠČINA, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt PLIN KONJŠČINA društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i
opskrbu plinom, Bistrička cesta 1, Konjščina, određuje se za opskrbljivača u obvezi javne usluge
opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN KONJŠČINA
društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Bistrička cesta 1, Konjščina,
za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu PLIN KONJŠČINA društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Bistrička cesta 1, Konjščina, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje
operatora distribucijskog sustava PLIN KONJŠČINA društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Bistrička cesta 1, Konjščina, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke,
određuje se u iznosu od 0,0595 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt PLIN KONJŠČINA društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i
opskrbu plinom, Bistrička cesta 1, Konjščina, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i podzakonske
propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano održavati
pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na temelju kojih
je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
-

-

-

-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
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Nalaže se energetskom subjektu PLIN KONJŠČINA društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Bistrička cesta 1, Konjščina, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30. travnja 2021.
svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke
1. izreke ove Odluke dostavi uvjete ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu PLIN KONJŠČINA društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Bistrička cesta 1, Konjščina, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, operatoru distribucijskog
sustava PLIN KONJŠČINA društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom,
Bistrička cesta 1, Konjščina i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE
d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

20. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA PLINKOM DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA DISTRIBUCIJU PLINA, VINOGRADSKA 41, PITOMAČA, ZA
RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, određuje se za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLINKOM
društvo sa ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Vinogradska 41, Pitomača, za razdoblje
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo
s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje
operatora distribucijskog sustava PLINKOM društvo sa ograničenom odgovornošću za distribuciju
plina, Vinogradska 41, Pitomača, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu od
0,0584 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
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određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i
podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano
održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na
temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- omogućiti plaćanje novčanih obveza za isporučeni plin u općini Pitomača, na
odgovarajućem prodajnom mjestu, najmanje u trajanju šest sati tijekom radnog dana, bez
naknade za povezane troškove naplate,
- imati najmanje četiri (4) zaposlena radnika koji imaju završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, u skladu s ukupnim brojem krajnjih kupaca koji
imaju pravo na korištenje javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke i na ostalim distribucijskim područjima za koja je odlukom
Hrvatske energetske regulatorne agencije određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 25.
ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke
ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, dostavi podatak
o:
-

- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
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na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREBOPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu KOMUNALNO PITOMAČA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu vodom, plinom te održavanje tržnica, groblja i javnih površina, trgovina na
veliko i malo i niskogradnja, Vinogradska 41, Pitomača, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu
plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021.
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući preuzimanje podataka
o identifikacijskoj oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu
opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu KOMUNALNO PITOMAČA društvo s ograničenom odgovornošću
za opskrbu vodom, plinom te održavanje tržnica, groblja i javnih površina, trgovina na veliko i malo
i niskogradnja, Vinogradska 41, Pitomača, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj
obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna mjesta za koja je
zaprimio ili preuzeo podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, u skladu s točkom 6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili
preuzimanja podataka, a najkasnije do 7. travnja 2021., energetskom subjektu GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe
plinom, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji
su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu uslugu opskrbe plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje
sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30.
travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne
usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
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Nalaže se operatoru distribucijskog sustava PLINKOM društvo sa ograničenom odgovornošću za
distribuciju plina, Vinogradska 41, Pitomača, da na dan 1. travnja 2020. ±7 dana očita sva obračunska
mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge ili prihvati podatke o
očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako podaci o stanju
plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator distribucijskog sustava
PLINKOM društvo sa ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Vinogradska 41, Pitomača,
dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 1. travnja 2020. odgovarajućom primjenom odredbe
članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili
procjeni stanja plinomjera na dan 1. travnja 2020. operator distribucijskog sustava PLINKOM društvo
sa ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Vinogradska 41, Pitomača, dužan je najkasnije
do 14. travnja 2021. dostaviti energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA
društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom
1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, kao i
energetskom subjektu KOMUNALNO PITOMAČA društvo s ograničenom odgovornošću za
opskrbu vodom, plinom te održavanje tržnica, groblja i javnih površina, trgovina na veliko i malo i
niskogradnja, Vinogradska 41, Pitomača, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj
obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za
opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1. veljače 2021. i 1.
ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA
društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom
1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, energetskom
subjektu KOMUNALNO PITOMAČA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu vodom,
plinom te održavanje tržnica, groblja i javnih površina, trgovina na veliko i malo i niskogradnja,
Vinogradska 41, Pitomača, koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije
kućanstvo do 31. ožujka 2021., na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru
distribucijskog sustava PLINKOM društvo sa ograničenom odgovornošću za distribuciju plina,
Vinogradska 41, Pitomača i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE
d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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21. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA KOMUNALIJE - PLIN DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM, RADNIČKA CESTA 61,
ĐURĐEVAC, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, određuje se za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora
distribucijskog sustava KOMUNALIJE - PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju
i opskrbu plinom, Radnička cesta 61, Đurđevac, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6,
Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe,
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava KOMUNALIJE - PLIN društvo s
ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Radnička cesta 61, Đurđevac, za
razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0623 kn/kWh, iskazano pri donjoj
ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1.
izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati
sve zakonske i podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te
kontinuirano održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge
uvjete na temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito
je dužan:
-

-

-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
54/97

najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
Nalaže se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da
najkasnije do 25. ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području
iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, dostavi podatak o:
-

- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom,
Capraška ulica 6, Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu KOMUNALIJE - PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Radnička cesta 61, Đurđevac, koji je u skladu s odredbama Zakona o
tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31.
ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući
preuzimanje podataka o identifikacijskoj oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji
koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu KOMUNALIJE - PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Radnička cesta 61, Đurđevac, koji je u skladu s odredbama Zakona o
tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31.
ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna
mjesta za koja je zaprimio ili preuzeo podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR
TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara
284, Zagreb, u skladu s točkom 6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili
preuzimanja podataka, a najkasnije do 7. travnja 2021., energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za
opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz
svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu uslugu opskrbe
plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje sljedeće:
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- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da
najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom
u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava KOMUNALIJE - PLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Radnička cesta 61, Đurđevac, da na dan 1. travnja
2020. ±7 dana očita sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne
usluge ili prihvati podatke o očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih
kupaca. Ako podaci o stanju plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator
distribucijskog sustava KOMUNALIJE - PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju
i opskrbu plinom, Radnička cesta 61, Đurđevac, dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 1.
travnja 2020. odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila
plinskog distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja plinomjera na dan 1. travnja
2020. operator distribucijskog sustava KOMUNALIJE - PLIN društvo s ograničenom odgovornošću
za distribuciju i opskrbu plinom, Radnička cesta 61, Đurđevac, dužan je najkasnije do 14. travnja
2021. dostaviti energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb,
koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom,
kao i energetskom subjektu KOMUNALIJE - PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Radnička cesta 61, Đurđevac, koji je u skladu s odredbama Zakona o
tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31.
ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove
Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1.
veljače 2021. i 1. ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica
6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
opskrbe plinom, energetskom subjektu KOMUNALIJE - PLIN društvo s ograničenom odgovornošću
za distribuciju i opskrbu plinom, Radnička cesta 61, Đurđevac, koji je nositelj obveze javne usluge
opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021., na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke, operatoru distribucijskog sustava KOMUNALIJE - PLIN društvo s
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ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Radnička cesta 61, Đurđevac i
operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta
električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

22. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA RADNIK-PLIN D.O.O. ZA OPSKRBU I
DISTRIBUCIJU PLINA, ULICA KRALJA TOMISLAVA 45, KRIŽEVCI, ZA
RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, određuje se za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava RADNIKPLIN d.o.o. za opskrbu i distribuciju plina, Ul. kralja Tomislava 45, Križevci, za razdoblje od 1.
travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo
s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje
operatora distribucijskog sustava RADNIK-PLIN d.o.o. za opskrbu i distribuciju plina, Ul. kralja
Tomislava 45, Križevci, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0562
kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i
podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano
održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na
temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
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te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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,
- imati najmanje četiri (4) zaposlena radnika koji imaju završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, u skladu s ukupnim brojem krajnjih kupaca koji
imaju pravo na korištenje javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke i na ostalim distribucijskim područjima za koja je odlukom
Hrvatske energetske regulatorne agencije određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 25.
ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke
ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, dostavi podatak
o:
- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREBOPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
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Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu RADNIK građevinarstvo i građevinska industrija d.d., Ulica
kralja Tomislava 45, Križevci, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze
javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući preuzimanje podataka o identifikacijskoj
oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu RADNIK građevinarstvo i građevinska industrija d.d., Ulica kralja
Tomislava 45, Križevci, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne
usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna mjesta za koja je zaprimio ili preuzeo
podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, u skladu s točkom
6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili preuzimanja podataka, a najkasnije
do 7. travnja 2021., energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, prenese ili omogući
preuzimanje podataka iz svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2021.
koristili javnu uslugu opskrbe plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30.
travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne
usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava RADNIK-PLIN d.o.o. za opskrbu i distribuciju plina, Ul.
kralja Tomislava 45, Križevci, da na dan 1. travnja 2020. ±7 dana očita sva obračunska mjerna mjesta
krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge ili prihvati podatke o očitanju na dan 1.
travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako podaci o stanju plinomjera nisu
dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator distribucijskog sustava RADNIK-PLIN d.o.o.
za opskrbu i distribuciju plina, Ul. kralja Tomislava 45, Križevci, dužan je stanje plinomjera
procijeniti za dan 1. travnja 2020. odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka 1. važećih
Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja plinomjera na
dan 1. travnja 2020. operator distribucijskog sustava RADNIK-PLIN d.o.o. za opskrbu i distribuciju
plina, Ul. kralja Tomislava 45, Križevci, dužan je najkasnije do 14. travnja 2021. dostaviti
energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
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odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, kao i energetskom subjektu
RADNIK građevinarstvo i građevinska industrija d.d., Ulica kralja Tomislava 45, Križevci, koji je u
skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz
kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za
opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1. veljače 2021. i 1.
ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA
društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom
1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, energetskom
subjektu RADNIK građevinarstvo i građevinska industrija d.d., Ulica kralja Tomislava 45, Križevci,
koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka
2021., na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru distribucijskog sustava
RADNIK-PLIN d.o.o. za opskrbu i distribuciju plina, Ul. kralja Tomislava 45, Križevci i operatoru
tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta
električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

23. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA GRADSKA PLINARA BJELOVAR DRUŠTVO S
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA DISTRIBUCIJU PLINA, BLAJBURŠKIH
ŽRTAVA 18, BJELOVAR, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
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ODLUKA
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, određuje se za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava GRADSKA
PLINARA BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Blajburških
žrtava 18, Bjelovar, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo
s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje
operatora distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA BJELOVAR društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju plina, Blajburških žrtava 18, Bjelovar, za razdoblje iz točke 1. izreke
ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0520 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina,
bez PDV-a.
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i
podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano
održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na
temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
-

-

-

-

-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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,
imati najmanje četiri (4) zaposlena radnika koji imaju završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, u skladu s ukupnim brojem krajnjih kupaca koji
imaju pravo na korištenje javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke i na ostalim distribucijskim područjima za koja je odlukom
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Hrvatske energetske regulatorne agencije određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30.
travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi uvjete ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA
društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom
1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, operatoru
distribucijskog sustava GRADSKA PLINARA BJELOVAR društvo s ograničenom odgovornošću
za distribuciju plina, Blajburških žrtava 18, Bjelovar i operatoru tržišta plina HRVATSKI
OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica
grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

24. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ZELINA-PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU PLINOM,
KATARINE KRIZMANIĆ 1, SVETI IVAN ZELINA, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA
2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću, Katarine
Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, određuje se za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju
plinom, Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s ograničenom
odgovornošću, Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen
za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje operatora distribucijskog
sustava ZELINA-PLIN d.o.o. za distribuciju plinom, Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, za
razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0528 kn/kWh, iskazano pri donjoj
ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
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Energetski subjekt ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću, Katarine
Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i podzakonske propise kojima se
propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano održavati pokazatelje pravne,
tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na temelju kojih je odabran za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
Nalaže se energetskom subjektu ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću,
Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim
kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke dostavi uvjete ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
-

Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu ZELINSKE KOMUNALIJE društvo s ograničenom
odgovornošću, Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen
za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, operatoru distribucijskog sustava ZELINAPLIN d.o.o. za distribuciju plinom, Katarine Krizmanić 1, Sveti Ivan Zelina i operatoru tržišta plina
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i
plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.
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25. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ZELENJAK PLIN DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM, TRG ANTUNA
MIHANOVIĆA 1, KLANJEC, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA
2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, određuje se za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora
distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i
opskrbu plinom, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna
2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6,
Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe,
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN društvo s
ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec, za
razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0635 kn/kWh, iskazano pri donjoj
ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1.
izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati
sve zakonske i podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te
kontinuirano održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge
uvjete na temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito
je dužan:
-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,

-

imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,

-

imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
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-

osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,

-

najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.

Nalaže se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da
najkasnije do 25. ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području
iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, dostavi podatak o:
- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom,
Capraška ulica 6, Zagreb u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu ZELENJAK PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec, koji je u skladu s odredbama
Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo
do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući
preuzimanje podataka o identifikacijskoj oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji
koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu ZELENJAK PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec, koji je u skladu s odredbama
Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo
do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska
mjerna mjesta za koja je zaprimio ili preuzeo podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI
OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica
grada Vukovara 284, Zagreb, u skladu s točkom 6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od
zaprimanja ili preuzimanja podataka, a najkasnije do 7. travnja 2021., energetskom subjektu E.ON
Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen
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za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz
svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu uslugu opskrbe
plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da
najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom
u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN društvo s ograničenom odgovornošću
za distribuciju i opskrbu plinom, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec, da na dan 1. travnja 2020. ±7
dana očita sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge
ili prihvati podatke o očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca.
Ako podaci o stanju plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator
distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i
opskrbu plinom, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec, dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 1.
travnja 2020. odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila
plinskog distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja plinomjera na dan 1. travnja
2020. operator distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec, dužan je najkasnije do 14. travnja
2021. dostaviti energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb,
koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom,
kao i energetskom subjektu ZELENJAK PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju
i opskrbu plinom, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu
plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021.
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove
Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1.
veljače 2021. i 1. ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica
6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
opskrbe plinom, energetskom subjektu ZELENJAK PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za
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distribuciju i opskrbu plinom, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec, koji je nositelj obveze javne usluge
opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021., na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke, operatoru distribucijskog sustava ZELENJAK PLIN društvo s
ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Trg Antuna Mihanovića 1, Klanjec i
operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta
električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

26. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA ČAPLIN DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA DISTRIBUCIJU PLINA, SV. ANDRIJE 14, ČAZMA, ZA
RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb određuje se za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora
distribucijskog sustava ČAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina,
Sv.Andrije 14, Čazma, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6,
Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe,
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava ČAPLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju plina, Sv.Andrije 14, Čazma, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke,
određuje se u iznosu od 0,0631 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1.
izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati
sve zakonske i podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te
kontinuirano održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge
uvjete na temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito
je dužan:
-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
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opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
Nalaže se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da
najkasnije do 25. ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području
iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, dostavi podatak o:
- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom,
Capraška ulica 6, Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za
komunalno gospodarstvo, Svetog Andrije 14, Čazma, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu
plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021.
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući preuzimanje podataka
o identifikacijskoj oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu
opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
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Nalaže se energetskom subjektu KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za komunalno
gospodarstvo, Svetog Andrije 14, Čazma, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj
obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna mjesta za koja je
zaprimio ili preuzeo podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, u skladu s točkom 6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili
preuzimanja podataka, a najkasnije do 7. travnja 2021., energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za
opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz
svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu uslugu opskrbe
plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da
najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom
u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava ČAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju plina, Sv.Andrije 14, Čazma, da na dan 1. travnja 2020. ±7 dana očita sva obračunska
mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge ili prihvati podatke o
očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako podaci o stanju
plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator distribucijskog sustava ČAPLIN
društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Sv.Andrije 14, Čazma, dužan je stanje
plinomjera procijeniti za dan 1. travnja 2020. odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka
1. važećih Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja
plinomjera na dan 1. travnja 2020. operator distribucijskog sustava ČAPLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju plina, Sv.Andrije 14, Čazma, dužan je najkasnije do 14. travnja 2021.
dostaviti energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, kao
i energetskom subjektu KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za komunalno
gospodarstvo, Svetog Andrije 14, Čazma, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj
obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove
Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1.
veljače 2021. i 1. ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta 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 distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica
6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
opskrbe plinom, energetskom subjektu KOMUNALIJE društvo s ograničenom odgovornošću za
komunalno gospodarstvo, Svetog Andrije 14, Čazma, koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe
plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021., na distribucijskom području iz točke 1.
izreke ove Odluke, operatoru distribucijskog sustava ČAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću
za distribuciju plina, Sv.Andrije 14, Čazma i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR
TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara
284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

27. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA PLIN VRBOVEC DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM, KOLODVORSKA 29,
VRBOVEC, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, određuje se za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN
VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Kolodvorska 29,
Vrbovec, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo
s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje
operatora distribucijskog sustava PLIN VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Kolodvorska 29, Vrbovec, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke,
određuje se u iznosu od 0,0562 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
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Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i
podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano
održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na
temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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,
- imati najmanje četiri (4) zaposlena radnika koji imaju završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, u skladu s ukupnim brojem krajnjih kupaca koji
imaju pravo na korištenje javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke i na ostalim distribucijskim područjima za koja je odlukom
Hrvatske energetske regulatorne agencije određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 25.
ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke
ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, dostavi podatak
o:
-

- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
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u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREBOPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu PLIN VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Kolodvorska 29, Vrbovec, koji je u skladu s odredbama Zakona o
tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31.
ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući
preuzimanje podataka o identifikacijskoj oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji
koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu PLIN VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Kolodvorska 29, Vrbovec, koji je u skladu s odredbama Zakona o
tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31.
ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna
mjesta za koja je zaprimio ili preuzeo podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR
TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara
284, Zagreb, u skladu s točkom 6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili
preuzimanja podataka, a najkasnije do 7. travnja 2021., energetskom subjektu GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe
plinom, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji
su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu uslugu opskrbe plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje
sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30.
travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne
usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
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Nalaže se operatoru distribucijskog sustava PLIN VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću
za distribuciju i opskrbu plinom, Kolodvorska 29, Vrbovec, da na dan 1. travnja 2020. ±7 dana očita
sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge ili prihvati
podatke o očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako podaci
o stanju plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator distribucijskog sustava
PLIN VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom,
Kolodvorska 29, Vrbovec, dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 1. travnja 2020.
odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila plinskog
distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja plinomjera na dan 1. travnja 2020.
operator distribucijskog sustava PLIN VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Kolodvorska 29, Vrbovec, dužan je najkasnije do 14. travnja 2021.
dostaviti energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, kao i energetskom
subjektu PLIN VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom,
Kolodvorska 29, Vrbovec, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne
usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za
opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1. veljače 2021. i 1.
ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA
društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom
1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, energetskom
subjektu PLIN VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom,
Kolodvorska 29, Vrbovec, koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije
kućanstvo do 31. ožujka 2021., na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru
distribucijskog sustava PLIN VRBOVEC društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i
opskrbu plinom, Kolodvorska 29, Vrbovec i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR
TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara
284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
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Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

28. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA PAPUK PLIN D.O.O. ZA OBAVLJANJE
DJELATNOSTI U SEKTORU PLINA, VLADIMIRA NAZORA 14, ORAHOVICA, ZA
RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, određuje se za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora
distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o. za obavljanje djelatnosti u sektoru plina, Vladimira
Nazora 14, Orahovica, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6,
Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe,
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o. za obavljanje
djelatnosti u sektoru plina, Vladimira Nazora 14, Orahovica, za razdoblje iz točke 1. izreke ove
Odluke, određuje se u iznosu od 0,0611 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez
PDV-a.
Energetski subjekt E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1.
izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati
sve zakonske i podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te
kontinuirano održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge
uvjete na temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito
je dužan:
-

-

-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
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osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
Nalaže se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da
najkasnije do 25. ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području
iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, dostavi podatak o:
-

- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom,
Capraška ulica 6, Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu PAPUK društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje
komunalnih djelatnosti, Vladimira Nazora 14, Orahovica, koji je u skladu s odredbama Zakona o
tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31.
ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući
preuzimanje podataka o identifikacijskoj oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji
koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu PAPUK društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje
komunalnih djelatnosti, Vladimira Nazora 14, Orahovica, koji je u skladu s odredbama Zakona o
tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31.
ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna
mjesta za koja je zaprimio ili preuzeo podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR
TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara
284, Zagreb, u skladu s točkom 6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili
preuzimanja podataka, a najkasnije do 7. travnja 2021., energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za
opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz
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svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu uslugu opskrbe
plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da
najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom
u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o. za obavljanje djelatnosti u sektoru
plina, Vladimira Nazora 14, Orahovica, da na dan 1. travnja 2020. ±7 dana očita sva obračunska
mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge ili prihvati podatke o
očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako podaci o stanju
plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator distribucijskog sustava PAPUK
PLIN d.o.o. za obavljanje djelatnosti u sektoru plina, Vladimira Nazora 14, Orahovica, dužan je stanje
plinomjera procijeniti za dan 1. travnja 2020. odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka
1. važećih Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja
plinomjera na dan 1. travnja 2020. operator distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o. za obavljanje
djelatnosti u sektoru plina, Vladimira Nazora 14, Orahovica, dužan je najkasnije do 14. travnja 2021.
dostaviti energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, kao
i energetskom subjektu PAPUK društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih
djelatnosti, Vladimira Nazora 14, Orahovica, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina
nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove
Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1.
veljače 2021. i 1. ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica
6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
opskrbe plinom, energetskom subjektu PAPUK društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje
komunalnih djelatnosti, Vladimira Nazora 14, Orahovica, koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe
plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021., na distribucijskom području iz točke 1.
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izreke ove Odluke, operatoru distribucijskog sustava PAPUK PLIN d.o.o. za obavljanje djelatnosti u
sektoru plina, Vladimira Nazora 14, Orahovica i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR
TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara
284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

29. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA
PLIN
DRUŠTVO
S
OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINA, MATE LOVRAKA 30,
GAREŠNICA, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, određuje se za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PLIN
društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina, Mate Lovraka 30, Garešnica, za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo
s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje
operatora distribucijskog sustava PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i
opskrbu plina, Mate Lovraka 30, Garešnica, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se
u iznosu od 0,0622 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i
podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano
održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na
temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
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te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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,
- imati najmanje četiri (4) zaposlena radnika koji imaju završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, u skladu s ukupnim brojem krajnjih kupaca koji
imaju pravo na korištenje javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke i na ostalim distribucijskim područjima za koja je odlukom
Hrvatske energetske regulatorne agencije određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 25.
ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke
ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, dostavi podatak
o:
- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREBOPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
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Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za
komunalnu djelatnost, Mate Lovraka 30, Garešnica, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu
plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021.
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući preuzimanje podataka
o identifikacijskoj oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu
opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu
djelatnost, Mate Lovraka 30, Garešnica, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj
obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna mjesta za koja je
zaprimio ili preuzeo podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, u skladu s točkom 6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili
preuzimanja podataka, a najkasnije do 7. travnja 2021., energetskom subjektu GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe
plinom, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji
su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu uslugu opskrbe plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje
sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30.
travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne
usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plina, Mate Lovraka 30, Garešnica, da na dan 1. travnja 2020. ±7 dana očita
sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge ili prihvati
podatke o očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako podaci
o stanju plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator distribucijskog sustava
PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina, Mate Lovraka 30,
Garešnica, dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 1. travnja 2020. odgovarajućom primjenom
odredbe članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Podatke o
očitanju ili procjeni stanja plinomjera na dan 1. travnja 2020. operator distribucijskog sustava PLIN
društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina, Mate Lovraka 30, Garešnica,
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dužan je najkasnije do 14. travnja 2021. dostaviti energetskom subjektu GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe
plinom, kao i energetskom subjektu KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za
komunalnu djelatnost, Mate Lovraka 30, Garešnica, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu
plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021.
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za
opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1. veljače 2021. i 1.
ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA
društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom
1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, energetskom
subjektu KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za komunalnu djelatnost, Mate
Lovraka 30, Garešnica, koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije
kućanstvo do 31. ožujka 2021., na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru
distribucijskog sustava PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina,
Mate Lovraka 30, Garešnica i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

30. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA IVKOM-PLIN DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM, VLADIMIRA NAZORA
96/B, IVANEC, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
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G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, određuje se za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVKOMPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Vladimira Nazora 96/b,
Ivanec, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo
s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje
operatora distribucijskog sustava IVKOM-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju
i opskrbu plinom, Vladimira Nazora 96/b, Ivanec, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje
se u iznosu od 0,0486 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i
podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano
održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na
temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,

-

imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,

-

imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,

-

osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,

-

najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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,

-

imati najmanje četiri (4) zaposlena radnika koji imaju završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
specijalistički diplomski stručni studij, u skladu s ukupnim brojem krajnjih kupaca koji
imaju pravo na korištenje javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz
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točke 1. izreke ove Odluke i na ostalim distribucijskim područjima za koja je odlukom
Hrvatske energetske regulatorne agencije određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 25.
ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke
ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, dostavi podatak
o:
- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta GRADSKA PLINARA ZAGREBOPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu IVKOM-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Vladimira Nazora 96/b, Ivanec, koji je u skladu s odredbama Zakona
o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31.
ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući
preuzimanje podataka o identifikacijskoj oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji
koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu IVKOM-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju
i opskrbu plinom, Vladimira Nazora 96/b, Ivanec, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina
nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna mjesta za koja je
zaprimio ili preuzeo podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, u skladu s točkom 6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili
preuzimanja podataka, a najkasnije do 7. travnja 2021., energetskom subjektu GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1,
Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe
plinom, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji
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su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu uslugu opskrbe plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje
sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s
ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke
ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30.
travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne
usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava IVKOM-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Vladimira Nazora 96/b, Ivanec, da na dan 1. travnja 2020. ±7 dana
očita sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge ili
prihvati podatke o očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca.
Ako podaci o stanju plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator
distribucijskog sustava IVKOM-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu
plinom, Vladimira Nazora 96/b, Ivanec, dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 1. travnja 2020.
odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila plinskog
distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja plinomjera na dan 1. travnja 2020.
operator distribucijskog sustava IVKOM-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju
i opskrbu plinom, Vladimira Nazora 96/b, Ivanec, dužan je najkasnije do 14. travnja 2021. dostaviti
energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom
odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, kao i energetskom subjektu IVKOMPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Vladimira Nazora 96/b,
Ivanec, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe
plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1.
izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za
opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1. veljače 2021. i 1.
ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
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Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA
društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, koji je točkom
1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, energetskom
subjektu IVKOM-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom,
Vladimira Nazora 96/b, Ivanec, koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz
kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021., na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
operatoru distribucijskog sustava IVKOM-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju
i opskrbu plinom, Vladimira Nazora 96/b, Ivanec i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR
TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara
284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

31. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA IVAPLIN DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINOM, ULICA KREŠIMIRA IV
10, IVANIĆ GRAD, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, određuje se za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora
distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu
plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6,
Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe,
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, za razdoblje iz
točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0604 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj
vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1.
izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati
sve zakonske i podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te
kontinuirano održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge
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uvjete na temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito
je dužan:
u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
Nalaže se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da
najkasnije do 25. ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području
iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, dostavi podatak o:
-

- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom,
Capraška ulica 6, Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i
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opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu
plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021.
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući preuzimanje podataka
o identifikacijskoj oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu
opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i
opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu
plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021.
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna mjesta za koja
je zaprimio ili preuzeo podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, u skladu s točkom 6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili
preuzimanja podataka, a najkasnije do 7. travnja 2021., energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za
opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz
svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu uslugu opskrbe
plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da
najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom
u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, da na dan 1. travnja 2020. ±7 dana
očita sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge ili
prihvati podatke o očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca.
Ako podaci o stanju plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator
distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu
plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 1. travnja
2020. odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila plinskog
distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja plinomjera na dan 1. travnja 2020.
operator distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i
opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, dužan je najkasnije do 14. travnja 2021.
dostaviti energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, kao
i energetskom subjektu IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu
plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina

86/97

nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove
Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1.
veljače 2021. i 1. ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica
6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
opskrbe plinom, energetskom subjektu IVAPLIN društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad, koji je nositelj obveze javne usluge
opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021., na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke, operatoru distribucijskog sustava IVAPLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju i opskrbu plinom, Ulica Krešimira IV 10, Ivanić-Grad i operatoru tržišta
plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne
energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

32. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA PAKRAC-PLIN DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA DISTRIBUCIJU I OPSKRBU PLINA, ULICA KRIŽNOG PUTA
18, PAKRAC, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, određuje se za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora
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distribucijskog sustava PAKRAC-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i
opskrbu plina, Ulica križnog puta 18, Pakrac, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6,
Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe,
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava PAKRAC-PLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina, Ulica križnog puta 18, Pakrac, za razdoblje iz točke 1.
izreke ove Odluke, određuje se u iznosu od 0,0656 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti
plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1.
izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati
sve zakonske i podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te
kontinuirano održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge
uvjete na temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito
je dužan:
u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
Nalaže se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da
najkasnije do 25. ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području
iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, dostavi podatak o:
-

- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
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u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom,
Capraška ulica 6, Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu KOMUNALAC, društvo s ograničenom odgovornošću za
pružanje komunalnih usluga, Ulica križnog puta 18, Pakrac, koji je u skladu s odredbama Zakona o
tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31.
ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući
preuzimanje podataka o identifikacijskoj oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji
koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu KOMUNALAC, društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje
komunalnih usluga, Ulica križnog puta 18, Pakrac, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu
plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021.
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna mjesta za koja
je zaprimio ili preuzeo podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, u skladu s točkom 6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili
preuzimanja podataka, a najkasnije do 7. travnja 2021., energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za
opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz
svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu uslugu opskrbe
plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da
najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom
u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava PAKRAC-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću
za distribuciju i opskrbu plina, Ulica križnog puta 18, Pakrac, da na dan 1. travnja 2020. ±7 dana očita
sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge ili prihvati
podatke o očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako podaci
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o stanju plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator distribucijskog sustava
PAKRAC-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina, Ulica križnog
puta 18, Pakrac, dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 1. travnja 2020. odgovarajućom
primjenom odredbe članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava.
Podatke o očitanju ili procjeni stanja plinomjera na dan 1. travnja 2020. operator distribucijskog
sustava PAKRAC-PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina, Ulica
križnog puta 18, Pakrac, dužan je najkasnije do 14. travnja 2021. dostaviti energetskom subjektu
E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke
određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, kao i energetskom subjektu
KOMUNALAC, društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje komunalnih usluga, Ulica križnog
puta 18, Pakrac, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze javne usluge
opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove
Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1.
veljače 2021. i 1. ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica
6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
opskrbe plinom, energetskom subjektu KOMUNALAC, društvo s ograničenom odgovornošću za
pružanje komunalnih usluga, Ulica križnog puta 18, Pakrac, koji je nositelj obveze javne usluge
opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021., na distribucijskom području iz
točke 1. izreke ove Odluke, operatoru distribucijskog sustava PAKRAC-PLIN društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju i opskrbu plina, Ulica križnog puta 18, Pakrac i operatoru tržišta plina
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i
plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

33. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA DUKOM PLIN D.O.O. ZA DISTRIBUCIJU PLINA,
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SLAVKA KOLARA 4, DUGO SELO, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30.
RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju plina, Slavka Kolara 4, Dugo Selo određuje
se za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora
distribucijskog sustava DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju plina, Slavka Kolara 4, Dugo Selo za
razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju plina, Slavka
Kolara 4, Dugo Selo, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne
usluge opskrbe, za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava DUKOM PLIN d.o.o. za
distribuciju plina, Slavka Kolara 4, Dugo Selo, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje
se u iznosu od 0,0521 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju plina, Slavka Kolara 4, Dugo Selo, koji je
točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan
je poštovati sve zakonske i podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe
plinom te kontinuirano održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti,
kao i druge uvjete na temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom,
a osobito je dužan:
u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
Nalaže se energetskom subjektu DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju plina, Slavka Kolara 4, Dugo
Selo, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe
-
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plinom, da najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe
plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi uvjete ugovora
opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju plina, Slavka
Kolara 4, Dugo Selo, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne
usluge opskrbe plinom, operatoru distribucijskog sustava DUKOM PLIN d.o.o. za distribuciju plina,
Slavka Kolara 4, Dugo Selo i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE
d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

34. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA HUMPLIN, DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA DISTRIBUCIJU PLINA, LASTINE 1, HUM NA SUTLI, ZA
RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, određuje se za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora
distribucijskog sustava HUMPLIN, društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina,
Lastine 1, Hum Na Sutli, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6,
Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe,
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava HUMPLIN, društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju plina, Lastine 1, Hum Na Sutli, za razdoblje iz točke 1. izreke ove
Odluke, određuje se u iznosu od 0,0616 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez
PDV-a.
Energetski subjekt E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1.
izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati
sve zakonske i podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te
kontinuirano održavati pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge
uvjete na temelju kojih je odabran za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito
je dužan:

92/97

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
- imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
- imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
- najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.
Nalaže se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da
najkasnije do 25. ožujka 2021., za potrebe javne usluge opskrbe plinom na distribucijskom području
iz točke 1. izreke ove Odluke, operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA
ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284,
Zagreb, dostavi podatak o:
-

- voditelju bilančne skupine i
- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio
kapacitet na izlazu iz transportnog sustava.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da 1. travnja 2021.
u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke, u registru obračunskih mjernih mjesta
ažurira podatak o:
- opskrbljivaču plinom u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke i
- voditelju bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili
trgovcu plinom koji je ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, prema
podacima zaprimljenima od energetskog subjekta E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom,
Capraška ulica 6, Zagreb, u skladu s točkom 4. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da na dan 1.
travnja 2021. energetskom subjektu HUMPLIN, društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju
plina, Lastine 1, Hum Na Sutli, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze
javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke, dostavi ili omogući preuzimanje podataka o identifikacijskoj
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oznaci svih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se energetskom subjektu HUMPLIN, društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju
plina, Lastine 1, Hum Na Sutli, koji je u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina nositelj obveze
javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021. na distribucijskom
području iz točke 1. izreke ove Odluke, da za obračunska mjerna mjesta za koja je zaprimio ili preuzeo
podatke od operatora tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, u skladu s točkom
6. izreke ove Odluke, u roku od 5 radnih dana od zaprimanja ili preuzimanja podataka, a najkasnije
do 7. travnja 2021., energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6,
Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe
plinom, prenese ili omogući preuzimanje podataka iz svoje baze podataka o krajnjim kupcima koji
su na dan 1. travnja 2021. koristili javnu uslugu opskrbe plinom, a koji trebaju sadržavati najmanje
sljedeće:
- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u
registru obračunskih mjernih mjesta,
- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,
- ime i prezime krajnjeg kupca,
- adresu krajnjeg kupca,
- adresu na koju se ispostavlja račun ukoliko je različita od adrese krajnjeg kupca i
- broj energetske suglasnosti za priključenje krajnjeg kupca na distribucijski sustav.
Nalaže se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji
je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da
najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na
distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke dostavi na sklapanje ugovor o opskrbi plinom
u obvezi javne usluge zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Nalaže se operatoru distribucijskog sustava HUMPLIN, društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju plina, Lastine 1, Hum Na Sutli, da na dan 1. travnja 2020. ±7 dana očita sva obračunska
mjerna mjesta krajnjih kupaca koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge ili prihvati podatke o
očitanju na dan 1. travnja 2020. ±7 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako podaci o stanju
plinomjera nisu dobiveni očitanjem na dan 1. travnja 2020., operator distribucijskog sustava
HUMPLIN, društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Lastine 1, Hum Na Sutli,
dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 1. travnja 2020. odgovarajućom primjenom odredbe
članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili
procjeni stanja plinomjera na dan 1. travnja 2020. operator distribucijskog sustava HUMPLIN,
društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Lastine 1, Hum Na Sutli, dužan je
najkasnije do 14. travnja 2021. dostaviti energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom,
Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom, kao i energetskom subjektu HUMPLIN, društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju plina, Lastine 1, Hum Na Sutli, koji je u skladu s odredbama Zakona o
tržištu plina nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo do 31.
ožujka 2021. na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za
organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, da energetskom
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subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica 6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove
Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, na dan 1. siječnja 2021., 1.
veljače 2021. i 1. ožujka 2021. iz registra obračunskih mjernih mjesta dostavi podatke o:
- ukupnom broju obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka
koriste opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke i
- ukupnoj godišnjoj potrošnji plina krajnjih kupaca koji na dan dostave podataka koriste
opskrbu u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom, Capraška ulica
6, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge
opskrbe plinom, energetskom subjektu HUMPLIN, društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju plina, Lastine 1, Hum Na Sutli, koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom
kupaca iz kategorije kućanstvo do 31. ožujka 2021., na distribucijskom području iz točke 1. izreke
ove Odluke, operatoru distribucijskog sustava HUMPLIN, društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju plina, Lastine 1, Hum Na Sutli i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR
TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara
284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

35. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE
USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE OPERATORA
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA EVN CROATIA PLIN DRUŠTVO S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU ZA DISTRIBUCIJU PLINA, ZAGREBAČKA AVENIJA 104,
ZAGREB, ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2021. DO 30. RUJNA 2024.
G. Jureković je pozvao g. Babića da obrazloži točku dnevnog reda, nakon čega je provedena rasprava.
G. Jureković je zaključio raspravu i dao na glasovanje prijedlog da se donese sljedeća:
ODLUKA
Energetski subjekt EVN Croatia Plin društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina,
Zagrebačka avenija 104, Zagreb, određuje se za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom
za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava EVN Croatia Plin društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju plina, Zagrebačka avenija 104, Zagreb, za razdoblje od 1. travnja 2021.
do 30. rujna 2024.
Trošak opskrbe plinom energetskom subjektu EVN Croatia Plin društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju plina, Zagrebačka avenija 104, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove
Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe, za distribucijsko područje operatora
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distribucijskog sustava EVN Croatia Plin društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina,
Zagrebačka avenija 104, Zagreb, za razdoblje iz točke 1. izreke ove Odluke, određuje se u iznosu od
0,0662 kn/kWh, iskazano pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti plina, bez PDV-a.
Energetski subjekt EVN Croatia Plin društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina,
Zagrebačka avenija 104, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom, dužan je poštovati sve zakonske i podzakonske propise kojima
se propisuje obavljanje javne usluge opskrbe plinom te kontinuirano održavati pokazatelje pravne,
tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na temelju kojih je odabran za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, a osobito je dužan:
-

-

-

-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o
opskrbi plinom u obvezi javne usluge, godišnje izvješće o kvaliteti opskrbe, tipski ugovor
o opskrbi plinom u obveze javne usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i važeći cjenik nestandardnih usluga opskrbljivača u obvezi javne usluge
te poveznicu na mrežnu stranicu operatora tržišta plina kojom se omogućava preuzimanje
obrasca zahtjeva za promjenu opskrbljivača,
imati usklađene uvjete ugovora opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge i tipski
ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge s minimalnim propisanim sadržajem,
odnosno da navedeni uvjeti ugovora i tipski ugovor najmanje obuhvaćaju sadržaj koji je
naveden u izjavi iz Priloga III Dokumentacije za javni natječaj za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,
imati usklađen račun za isporučeni plin s minimalnim propisanim sadržajem, navedenim
u važećim Općim uvjetima opskrbe plinom,
osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće obrađivati podatke o
kupcima, kao i provoditi obračun za sve krajnje kupce koji imaju pravo na korištenje
opskrbe u obvezi javne usluge na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove Odluke,
najmanje u svakom gradu distribucijskog područja iz točke 1. izreke ove Odluke
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.

Nalaže se energetskom subjektu EVN Croatia Plin društvo s ograničenom odgovornošću za
distribuciju plina, Zagrebačka avenija 104, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, da najkasnije do 30. travnja 2021. svim krajnjim
kupcima koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na distribucijskom području iz točke 1. izreke ove
Odluke dostavi uvjete ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu EVN Croatia Plin društvo s ograničenom
odgovornošću za distribuciju plina, Zagrebačka avenija 104, Zagreb, koji je točkom 1. izreke ove
Odluke određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, operatoru distribucijskog
sustava EVN Croatia Plin društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju plina, Zagrebačka
avenija 104, Zagreb i operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.
za organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb.
Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavit će se
energetskim subjektima koji su dostavili ponudu na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi
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javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. za distribucijsko
područje iz točke 1. izreke ove Odluke.
Navedeni prijedlog usvojen je s četiri glasa.

Završeno u 11.15 sati.
Zapisničar:

Predsjednik Upravnog vijeća

Zrinka Špiček, dipl. iur., v. r.

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.
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