*P/161943*
REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb
KLASA: 391-08/22-01/4
URBROJ: 371-04-22-11
Zagreb, 2. ožujka 2022.

Na temelju članka 60. stavka 9., a u vezi s člankom 61. stavkom 7. i člankom 62. Zakona o tržištu
plina („Narodne novine“, broj 18/18 i 23/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija, OIB:
83764654530, je na 7. sjednici Upravnog vijeća održanoj 2. ožujka 2022. donijela sljedeću

ODLUKU
o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom

1.

Za zajamčenog opskrbljivača plinom za Republiku Hrvatsku određuje se energetski subjekt HEPPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366,
zastupan po Damiru Pećušaku, OIB: 12825004838, za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna
2024.

2.

Zajamčeni opskrbljivač plinom iz točke 1. ove Odluke, dužan je poštovati sve zakonske i
podzakonske propise kojima se propisuje obavljanje zajamčene opskrbe te kontinuirano održavati
pokazatelje pravne, tehničke, stručne i financijske kvalificiranosti, kao i druge uvjete na temelju
kojih je odabran za zajamčenog opskrbljivača, a osobito je dužan:
-

u propisanim rokovima na svojoj mrežnoj stranici imati objavljene uvjete ugovora o opskrbi
plinom (odnosi se na javnu i tržišnu uslugu), tipski ugovor o opskrbi plinom u obveze javne
usluge, važeće iznose tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i za zajamčenu opskrbu
plinom, 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 objavljene uvjete ugovora o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca za koje je
ishođena suglasnost Hrvatske energetske regulatorne agencije,

- osigurati da je programskim sustavom kojeg će koristiti moguće provoditi obračun i druge
vezane radnje za najmanje 500.000 obračunskih mjernih mjesta,
-

imati najmanje šest (6) zaposlenih radnika koji imaju završen preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij.
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3.

4.

Zajamčeni opskrbljivač plinom iz točke 1. ove Odluke dužan je, najkasnije do 4. ožujka 2022.,
Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dostaviti na suglasnost uvjete ugovora o zajamčenoj
opskrbi plinom krajnjeg kupca.
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 zajamčenog
opskrbljivača plinom i energetskom subjektu Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava Spinčića
80, Varaždina.

5.

Danom od kojeg se energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara
Hadrijana 7, Osijek, određuje za zajamčenog opskrbljivača, prestaje važiti Odluka o određivanju
zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024., KLASA:
310-09/21-01/1, URBROJ: 371-04-21-13, od 9. srpnja 2021., kojom je za zajamčenog
opskrbljivača plinom određen energetski subjekt Termoplin dioničko društvo, Vjekoslava
Spinčića 80, Varaždina.

6.

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

7.

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
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 do 30. lipnja 2021. provela javni natječaj za odabir zajamčenog
opskrbljivača plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024., na temelju kojeg je 9.
srpnja 2021. donijela Odluku o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom za razdoblje od 1.
listopada 2021. do 30. rujna 2024., KLASA: 310-09/21-01/1, URBROJ: 371-04-21-13, kojom je za
zajamčenog opskrbljivača plinom za Republiku Hrvatsku određen energetski subjekt Termoplin
dioničko društvo, Vjekoslava Spinčića 80, Varaždin.
S obzirom na aktualnu situaciju višestrukog porasta cijena na europskim veleprodajnim
tržištima plina, što je rezultiralo porastom prodajnih cijena plina za krajnje kupce koji nisu iz
kategorije kućanstvo od zadnjeg tromjesečja 2021. godine izvan granica raspona cijene
zajamčene opskrbe predviđenih prethodno važećom Metodologijom utvrđivanja iznosa
tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu („Narodne novine“, broj
180/20), HERA je donijela Izmjene i dopune Metodologije utvrđivanja iznosa
tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu („Narodne novine“, broj
20/22) (dalje: Izmjene i dopune Metodologije). Izmjenama i dopunama Metodologije propisan
je novi način određivanja krajnje cijene zajamčene opskrbe za krajnje kupce koji nisu
kućanstvo, na način da ista većom dinamikom, odnosno na tromjesečnoj razini, odražava
aktualna tržišna kretanja. Na temelju Izmjena i dopuna Metodologije, HERA je donijela
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Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji
nisu kućanstvo za ožujak 2022. („Narodne novine“, broj 21/22).
Slijedom navedenih Izmjena i dopuna Metodologije, što predstavlja promijenjene uvjete
obavljanja zajamčene opskrbe u odnosu na dosadašnje uvjete, pristupilo se provedbi
javnog natječaja za odabir zajamčenog opskrbljivača koji bi, u slučajevima iz
članka 60. stavka 1. Zakona, s datumom početka koji se određuje ovom Odlukom pa do 30. rujna
2024. opskrbljivao plinom krajnje kupce priključene na distribucijski sustav.
HERA je u razdoblju od 18. veljače do 25. veljače 2022. provela javni natječaj za odabir zajamčenog
opskrbljivača plinom na način da je na svojim mrežnim stranicama 18. veljače 2022. objavila
Dokumentaciju za javni natječaj za odabir zajamčenog opskrbljivača plinom (dalje: Dokumentacija).
Obavijest o otvaranju javnog natječaja za prikupljanje ponuda za odabir zajamčenog opskrbljivača
plinom objavljena je 23. veljače 2022. u „Narodnim novinama“, broj 22/22.
U skladu s odredbama članka 62. Zakona, kriteriji na temelju kojih HERA provjerava sposobnost
ponuditelja su:
- energetski subjekt posjeduje važeću dozvolu za opskrbu plinom te da za njega 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, odnosno do 25. veljače 2022. do 12:00 sati nije zaprimljena
niti jedna ponuda.
Člankom 61. stavkom 7. Zakona propisano je da u slučaju da ne postoji interes na objavljenom
javnom natječaju, HERA može za zajamčenog opskrbljivača odrediti najviše rangiranog
opskrbljivača sukladno kriterijima iz članka 62. Zakona.
HERA je stoga za određivanje zajamčenog opskrbljivača plinom provela rangiranje svih
opskrbljivača plinom u Republici Hrvatskoj koji su u 2021. obavljali djelatnost opskrbe plinom, na
način da je primijenila kriterije prethodno objavljene u sklopu Dokumentacije.
Analizom osnova za isključenje opskrbljivača plinom, u pogledu urednog ispunjavanja propisanih
obveza te ispunjavanja tehničke i financijske sposobnosti, utvrđeno je da kriterije tehničke
sposobnosti u dijelu veleprodaje i maloprodaje plina propisane točkama 4.1. i 4.2. iz Poglavlja III.
Dokumentacije, među svim opskrbljivačima plinom u Republici Hrvatskoj koji su u 2021. obavljali
djelatnost opskrbe plinom, ispunjavaju sljedeći opskrbljivači plinom:
-

E.ON Plin d.o.o. za opskrbu plinom (dalje: E.ON Plin d.o.o.), Zagreb,
GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću
za opskrbu plinom (dalje: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.), Zagreb,
HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom (dalje: HEP-PLIN d.o.o.), Osijek,
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. za opskrbu plinom (dalje: MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.), Čakovec.

Nadalje, uzimajući u obzir financijsku sposobnost opskrbljivača plinom, utvrđeno je da kriterij
financijske sposobnosti u dijelu bonitetne ocjene propisane točkom 6.2. iz Poglavlja III.
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Dokumentacije, među navedena četiri opskrbljivača plinom koji ispunjavaju kriterije tehničke
sposobnosti u dijelu veleprodaje i maloprodaje plina, ispunjavaju sljedeći opskrbljivači plinom:
-

E.ON Plin d.o.o., Zagreb,
HEP-PLIN d.o.o., Osijek,
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec,

dok je bonitetna ocjena za 2019. i 2020. godinu energetskog subjekta GRADSKA PLINARA
ZAGREB - OPSKRBA d.o.o., Zagreb u kategoriji slabog boniteta, odnosno oznake D, te navedeni
energetski subjekt stoga ne ispunjava kriterij financijske sposobnosti.
Za navedena tri opskrbljivača plinom koji ispunjavaju navedene kriterije tehničke i financijske
sposobnosti utvrđeno je, na temelju samostalnog uvida HERA-e u registre, evidencije i baze
podataka, da ujedno ispunjavaju kriterije propisane točkom 2., točkom 3.1., točkom 3.2. i točkom 3.3.
iz Poglavlja III. Dokumentacije.
Temeljem utvrđenog ispunjavanja osnova za isključenje u skladu s Dokumentacijom, za daljnje
bodovanje i rangiranje primjenom osnovnog kriterija kvalificirani su sljedeći opskrbljivači plinom:
-

E.ON Plin d.o.o., Zagreb,
HEP-PLIN d.o.o., Osijek,
MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec.

Primjenom osnovnog kriterija provedeno je bodovanje u dijelu pokazatelja maloprodaje plina za
2021. godinu te financijskih pokazatelja poslovanja za 2019. i 2020. godinu, sustavom bodovanja
prema normalizaciji vrijednosti pojedinog pokazatelja, s rezultatima prikazanima u Tablici 1.
Tablica 1. Ostvareni broj bodova prema osnovnom kriteriju
MEĐIMURJE-

Ostvareni broj bodova u dijelu pokazatelja

E.ON Plin d.o.o.,

HEP-PLIN d.o.o.,

maloprodaje plina za 2021. godinu te

Zagreb

Osijek

Bodovi

Bodovi

Bodovi

financijskih pokazatelja poslovanja za 2019. i

PLIN d.o.o.,
Čakovec

2020. godinu

1.

Isporučena količina plina krajnjim kupcima

7

100

0

2.

Broj krajnjih kupaca

37

100

0

3.

Teritorijalna diverzifikacija maloprodaje

100

73

0

4.

Pokazatelj tekuće likvidnosti
(kratkotrajna imovina / kratkoročne obveze)

19

0

100

5.

Ekonomičnost ukupnog poslovanja
(ukupni prihodi / ukupni rashodi)

0

100

50

163

373

150

UKUPNO:

S obzirom da primjena osnovnog kriterija nije rezultirala istim brojem bodova dva ili više
opskrbljivača plinom s najvećim brojem bodova, a što je razvidno iz Tablice 1., dodatni kriterij nije
primijenjen.
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Slijedom navedenog, provedeno je rangiranje 3 (tri) opskrbljivača plinom čiji je poredak sljedeći:
1) HEP-PLIN d.o.o., Osijek – 373 bodova,
2) E.ON Plin d.o.o., Zagreb – 163 bodova,
3) MEĐIMURJE-PLIN d.o.o., Čakovec – 150 bodova.
S obzirom na rezultate rangiranja, a na temelju odredbe članka 61. stavka 7. Zakona, odlučeno je kao
u točki 1. izreke ove Odluke.
Energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Osijek, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
zajamčenog opskrbljivača plinom, dužan je u razdoblju od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024.,
obračunavati i naplaćivati isporučeni plin krajnjim kupcima koji su ostali bez opskrbljivača sukladno
odredbama članka 60. stavka 1. Zakona, prema iznosima tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu
plinom, određenima odlukama HERA-e na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki
za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.
Energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Osijek, koji je točkom 1. izreke ove Odluke određen za
zajamčenog opskrbljivača plinom, dužan je ispunjavati sve obveze propisane propisima kojima se
uređuje energija, regulacija energetskih djelatnosti, trgovačka društva i porezi, te ispuniti i
kontinuirano održavati pokazatelje pravne, tehničke, financijske i stručne sposobnosti za obavljanje
djelatnosti opskrbe plinom, kao i druge uvjete na temelju kojih je odabran za zajamčenog
opskrbljivača plinom.
S tim u vezi te imajući u vidu osnove za isključene objavljene u Dokumentaciji, koje su primijenjene
u postupku određivanja energetskog subjekta HEP-PLIN d.o.o., Osijek za zajamčenog opskrbljivača
plinom, a u svrhu osiguravanja ispunjavanja svih propisanih obveza u postupku javnog natječaja,
odlučeno je kao u točki 2. izreke ove Odluke.
Odredbom članka 5. stavka 3. Općih uvjeta opskrbe plinom („Narodne novine“, broj 50/18, 88/19,
39/20 i 100/21) 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 do 4. ožujka 2022. HERA-i dostaviti na suglasnost uvjete ugovora o zajamčenoj opskrbi
plinom krajnjeg kupca te je odlučeno kao u točki 3. izreke ove Odluke.
S obzirom da je ovom Odlukom energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Osijek iz točke 1. izreke ove
Odluke određen za zajamčenog opskrbljivača plinom koji će, u razdoblju od 10. ožujka 2022. do 30.
rujna 2024., a u slučajevima iz članka 60. stavka 1. Zakona, opskrbljivati plinom krajnje kupce
priključene na distribucijski sustav, prestaje važiti Odluka o određivanju zajamčenog opskrbljivača
plinom za razdoblje od 1. listopada 2021. do 30. rujna 2024. kojom je za zajamčenog opskrbljivača
određen energetski subjekt Termoplin d.d.
Slijedom navedenog, odlučeno je kao u točkama 4. i 5. 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 6. izreke ove
Odluke.
Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.
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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.
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