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KLASA: 310-09/21-01/1 

URBROJ: 371-04-21-13 

Zagreb,  9. srpnja 2021. 

 

 

Na temelju članka 60. stavka 9., a u vezi s člankom 61. stavkom 6. i člankom 62. Zakona o tržištu 

plina („Narodne novine“, broj 18/18 i 23/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 14. 

sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. srpnja 2021. donijela sljedeću 

 

 

ODLUKU 
o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom  

za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024. 

 

 

1. Za zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024. za 

Republiku Hrvatsku određuje se energetski subjekt Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava 

Spinčića 80, Varaždin. 

2. Zajamčeni opskrbljivač plinom iz točke 1. ove Odluke dužan je, najkasnije do 30. srpnja 2021., 

Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dostaviti na suglasnost uvjete ugovora o zajamčenoj 

opskrbi plinom krajnjeg kupca. 

3. Ova Odluka, zajedno s preslikom pripadajućeg Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda dostavljenih 

u postupku javnog natječaja za odabir zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. 

listopada 2021. do 30. rujna 2024., dostavit će se energetskom subjektu iz točke 1. ove Odluke.  

4. Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Obrazloženje 

 

Postupak odabira zajamčenog opskrbljivača provodi se u skladu s člancima 61. i 62. Zakona o tržištu 

plina („Narodne novine“, broj 18/18 i 23/20) (dalje: Zakon), prema kojima Hrvatska energetska 

regulatorna agencija (dalje: HERA) provodi javni natječaj za odabir te odlukom određuje zajamčenog 

opskrbljivača plinom. Prema odredbi članka 60. stavka 3. Zakona, zajamčeni opskrbljivač određuje 
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se na razdoblje od tri plinske godine, u kojem razdoblju će opskrbljivati plinom krajnjeg kupca 

priključenog na distribucijski sustav koji je ostao bez opskrbljivača plinom u slučajevima propisanim 

člankom 60. stavkom 1. Zakona. 

HERA je u razdoblju od 9. lipnja 2021. do 30. lipnja 2021. provela javni natječaj za odabir 

zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024. na način da 

je na svojim mrežnim stranicama 9. lipnja 2021. objavila Dokumentaciju za javni natječaj za odabir 

zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024. (dalje: 

Dokumentacija). Obavijest o otvaranju javnog natječaja za odabir zajamčenog opskrbljivača plinom 

objavljena je 11. lipnja 2021. u „Narodnim novinama“, broj 65/21. 

U skladu s odredbama članka 62. Zakona, kriteriji na temelju kojih HERA provjerava sposobnost 

ponuditelja su: 

- da energetski subjekt posjeduje važeću dozvolu za opskrbu plinom te da za njega nikada nije 

pokrenut postupak privremenog oduzimanja dozvole, 

- uredno ispunjavanje obveza propisanih propisima kojima se uređuje energija, regulacija 

energetskih djelatnosti, trgovačka društva i porezi, 

- tehnička sposobnost za obavljanje zajamčene opskrbe, 

- stručna sposobnost za obavljanje zajamčene opskrbe, 

- financijska sposobnost koja se procjenjuje prema podacima o financijskom stanju i 

poslovanju ponuditelja. 

Do trenutka zatvaranja javnog natječaja HERA je zaprimila jednu ponudu s dokumentacijom i 

dokazima propisanima Dokumentacijom i to od ponuditelja Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava 

Spinčića 80, Varaždin (dalje: Termoplin d.d.). 

Člankom 61. stavkom 6. Zakona propisano je da u slučaju da se na natječaj odazove jedan ponuditelj, 

HERA će odrediti tog ponuditelja za zajamčenog opskrbljivača ako ispunjava kriterije iz članka 62. 

Zakona.  

HERA je izvršila pregled i ocjenu zaprimljene ponude na način da je provjerila dostavljenu 

dokumentaciju te provjerila osnove za isključenje objavljene u sklopu Dokumentacije. 

Nakon izvršene provjere dostavljene ponude, utvrđeno je da je ponuditelj dostavio svu dokumentaciju 

i dokaze propisane Dokumentacijom, a koja zadovoljava formom i sadržajem. 

Također, provjerom u dijelu osnova za isključenje ponuditelja, na temelju dostavljene dokumentacije 

i dokaza koji su bili propisani Dokumentacijom, a koji su zadovoljili formom i sadržajem, HERA je 

utvrdila da ponuditelj nema osnove za isključenje. 

Budući da je energetski subjekt Termoplin d.d. jedini ponuditelj, te da ispunjava kriterije iz članka 

62. Zakona, HERA ga je odredila za zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 

2021. do 30. rujna 2024. te je odlučeno kao u točki 1. izreke ove Odluke. 

Odredbom članka 5. stavka 3. Općih uvjeta opskrbe plinom („Narodne novine“, broj 50/18, 88/19 i 

39/20) propisano je da je zajamčeni opskrbljivač dužan za uvjete ugovora o zajamčenoj opskrbi 

plinom krajnjeg kupca ishoditi suglasnost HERA-e, te ih javno objaviti na svojoj mrežnoj stranici. S 

tim u vezi, odabrani zajamčeni opskrbljivač plinom iz točke 1. izreke ove Odluke dužan je najkasnije 
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do 30. srpnja 2021. HERA-i dostaviti na suglasnost uvjete ugovora o zajamčenoj opskrbi plinom 

krajnjeg kupca te je odlučeno kao u točki 2. izreke ove Odluke 

O pregledu i ocjeni ponuda dostavljenih u postupku javnog natječaja sastavljen je i Zapisnik o 

pregledu i ocjeni ponuda dostavljenih u postupku javnog natječaja za odabir zajamčenog 

opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024. koji sadrži detaljnu analizu 

i vrednovanje dostavljene dokumentacije i dokaza kao i provjere koje je HERA napravila po 

službenoj dužnosti uvidom u raspoložive evidencije pa je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke ove 

Odluke. 

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 

i 68/18) propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeće HERA-e donosi u obavljanju 

javnih ovlasti objavljuju na mrežnoj stranici HERA-e te je stoga odlučeno kao u točki 4. izreke ove 

Odluke. 

 

 

                                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

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

 

 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Ova Odluka je izvršna. 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog 

suda u Zagrebu, u roku od 30 dana od dostave ove Odluke. 

 

 

 

 

 

 


