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KLASA: 391-08/22-01/4 

URBROJ: 371-04-22-15 

Zagreb, 7. ožujka 2022. 

 

 

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

39/20 i 100/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj 

7. ožujka 2022. donijela  

 

ODLUKU 

 
o davanju suglasnosti na Prijedlog Uvjeta ugovora  

o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca  

 

 

1.  Daje se suglasnost na Prijedlog Uvjeta ugovora o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca, koji 

je energetski subjekt HEP- PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, 

dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji uz dopis Broj: F01-662/22.MT/DP od 4. 

ožujka 2022. 

 

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

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

Obrazloženje 

 

Energetski subjekt HEP- PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek 

(dalje: HEP- PLIN d.o.o.), dostavio je uz dopis Broj: F01-662/22.MT/DP od 4. ožujka 2022., 

Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (dalje: HERA) na suglasnost Prijedlog Uvjeta ugovora o 

zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca (dalje: Prijedlog Uvjeta ugovora). 

U skladu s člankom 5. stavkom 3. Općih uvjeta opskrbe plinom („Narodne novine“, broj 50/18, 88/19, 

39/20 i 100/21) (dalje: Opći uvjeti) zajamčeni opskrbljivač dužan je za uvjete ugovora o zajamčenoj 
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opskrbi plinom krajnjeg kupca ishoditi suglasnost HERA-e, te ih javno objaviti na svojoj mrežnoj 

stranici. 

Prijedlogom Uvjeta ugovora koji je energetski subjekt HEP- PLIN d.o.o. dostavio HERA-i uređuju 

se međusobni ugovorni odnosi između zajamčenog opskrbljivača i krajnjeg kupca koji je u skladu s 

odredbama Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 18/18 i 23/20) (dalje: Zakon) ostao bez 

opskrbljivača plinom. Uvjeti ugovora o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca sastavni su dio 

ugovora o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca (dalje: Ugovor) koji se sklapa između 

zajamčenog opskrbljivača i krajnjeg kupca te se njima utvrđuju prava i obveze koje nisu definirane 

Ugovorom.  

HERA je utvrdila da se predloženim aktom uređuju Ugovor, dužnosti zajamčenog opskrbljivača, 

dužnosti krajnjeg kupca, očitanje plinomjera i neispravnost plinomjera i/ili druge mjerne opreme, 

cijena, uvjeti obračuna i naplate isporučenog plina, informiranje krajnjeg kupca, kvaliteta opskrbe 

plinom, mjere zaštite krajnjeg kupca, opskrba plinom u slučaju promjene vlasništva, viša sila, 

ograničenje ili prekid isporuke plina, prestanak ugovora te raskid ugovora.  

Na temelju provedene analize Prijedloga Uvjeta ugovora, HERA je utvrdila da je predloženi akt 

usklađen s relevantnim odredbama Zakona i Općih uvjeta.    

Slijedom navedenoga, HERA daje suglasnost na Prijedlog Uvjeta ugovora, kako je navedeno u točki 

1. izreke ove Odluke. 

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, 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 2. izreke ove 

Odluke. 

 

 

                                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

                                                                                          mr. sc. Danijel Žamboki, v. r. 

 

 

 

 

 


