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KLASA: 391-50/22-01/77 

URBROJ: 371-04-22-16 

Zagreb, 11. travnja 2022. 

 

 

Na temelju članka 60. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 18/18 i 23/20) 

i članka 26. stavka 8. Općih uvjeta opskrbe plinom („Narodne novine“, broj 50/18, 88/19 39/20 i 

100/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija, OIB: 83764654530, je na 15. sjednici Upravnog 

vijeća održanoj 11. travnja 2022. donijela sljedeću  

 

 

ODLUKU 

o početku pružanja zajamčene opskrbe plinom krajnjim kupcima, priključenima na 

distribucijski sustav, opskrbljivača plinom 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  

 

1. Utvrđuje se da je opskrbljivač plinom 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, OIB: 

93572453653, opskrbljivač u poteškoćama u skladu s odredbama Zakona o tržištu plina. 

2. Zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara 

Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, dana 20. travnja 2022. započinje pružati zajamčenu 

opskrbu plinom krajnjim kupcima, priključenima na distribucijski sustav, opskrbljivača u 

poteškoćama iz točke 1. ove Odluke, 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, OIB: 

93572453653.  

3. Zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara 

Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, pružat će zajamčenu opskrbu plinom na 

distribucijskim područjima i zatvorenom distribucijskom sustavu  na kojima opskrbljivač 

plinom Brod-plin, društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i održavanje plinske 

mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju, distribuciju i opskrbu 
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toplinskom energijom, Trg Pobjede 5, Slavonski Brod, OIB: 93572453653, ima sklopljene 

ugovore o opskrbi plinom s krajnjim kupcima, odnosno na distribucijskim područjima 

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, OIB: 

93572453653, operatora distribucijskog sustava KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, 

d.o.o., Ulica Mosna 15, Koprivnica, OIB: 59822583580 i operatora distribucijskog sustava 

PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju plinovoda i distribuciju 

plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, OIB: 42679240944 te na području zatvorenog 

distribucijskog sustava organizatora zatvorenog distribucijskog sustava ĐURO ĐAKOVIĆ 

Energetika i infrastruktura, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, 

Ulica Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, OIB: 20183823241. 

4. Iznimno od točaka 2. i 3. izreke ove Odluke, kupce iz kategorije kućanstvo koji imaju pravo 

na korištenje opskrbe plinom u obvezi javne usluge na distribucijskom području operatora 

distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju 

plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, OIB: 42679240944, od 

dana 20. travnja 2022. opskrbljivat će opskrbljivač u obvezi javne usluge opskrbe plinom 

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za 

opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096.  

5. Zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara 

Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, će pružati zajamčenu opskrbu plinom krajnjim 

kupcima iz točke 3. izreke ove Odluke, izuzev kupaca iz točke 4. izreke ove Odluke, te 

krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo priključenima na distribucijski sustav 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, OIB: 93572453653 koji 

žele ostvariti pravo na opskrbu plinom u okviru javne usluge, do slobodnog odabira 

opskrbljivača plinom od strane krajnjeg kupca, odnosno do odabira novog opskrbljivača 

plinom u obvezi javne usluge na distribucijskom području 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, OIB: 93572453653. 

6. Zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara 

Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, će naplaćivati isporučeni plin krajnjim kupcima iz 

točke 3. izreke ove Odluke, izuzev kupaca iz točke 4. izreke ove Odluke, u skladu s iznosima 

tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom utvrđenima važećom odlukom o iznosu tarifnih 

stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i važećom odlukom o iznosu tarifnih stavki za 

zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo, donesenima na temelju 

Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu 

opskrbu. 

7. Opskrbljivač u obvezi javne usluge opskrbe plinom GRADSKA PLINARA ZAGREB-

OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, 

Zagreb, OIB: 74364571096, će naplaćivati isporučeni plin krajnjim kupcima iz točke 4. 
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izreke ove Odluke u skladu s važećom odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu 

opskrbe plinom donesenom na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za 

javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. 

8. Nalaže se zajamčenom opskrbljivaču plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu 

plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, da odmah po zaprimanju ove Odluke, 

za potrebe ažuriranja podataka u registru obračunskih mjernih mjesta, za obračunska mjerna 

mjesta krajnjih kupaca iz točke 3. izreke ove Odluke, izuzev kupaca iz točke 4. izreke ove 

Odluke, 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, 

OIB: 93572453653, dostavi podatak o: 

- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio 

kapacitet na izlazu iz transportnog sustava i 

- voditelju bilančne skupine  

za potrebe raspodjele energija plina za gubitke u distribucijskom sustavu. 

9. Nalaže se 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, 

OIB: 93572453653, da s 20. travnjem 2022. u registru obračunskih mjernih mjesta ažurira 

podatke u skladu s točkom 8. izreke ove Odluke, odnosno podatke o: 

- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio 

kapacitet na izlazu iz transportnog sustava i 

- voditelju bilančne skupine  

za potrebe raspodjele energija plina za gubitke u distribucijskom sustavu. 

10. Nalaže se zajamčenom opskrbljivaču plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu 

plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, da odmah po zaprimanju ove Odluke, 

za potrebe ažuriranja podataka u registru obračunskih mjernih mjesta, za obračunska mjerna 

mjesta krajnjih kupaca iz točke 3. izreke ove Odluke, izuzev kupaca iz točke 4. 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, OIB: 

75801633608, dostavi podatak o: 

- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio 

kapacitet na izlazu iz transportnog sustava i 

- voditelju bilančne skupine.  

11. Nalaže se opskrbljivaču u obvezi javne usluge opskrbe plinom GRADSKA PLINARA 

ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička 

cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096, da odmah po zaprimanju ove Odluke, za potrebe 

ažuriranja podataka u registru obračunskih mjernih mjesta, za obračunska mjerna mjesta 

krajnjih kupaca iz točke 4. 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, OIB: 75801633608, dostavi podatak o: 
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- korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je ugovorio 

kapacitet na izlazu iz transportnog sustava i 

- voditelju bilančne skupine.  

12. Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za 

organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB: 

75801633608, da s 20. travnjem 2022. u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih 

kupaca iz točke 3. izreke ove Odluke, izuzev kupaca iz točke 4. izreke ove Odluke, za koja 

zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Cara 

Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, započinje pružati zajamčenu opskrbu plinom, u 

registru obračunskih mjernih mjesta ažurira podatke o: 

- opskrbljivaču plinom iz točke 2. izreke ove Odluke, 

- 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 zajamčenog opskrbljivača plinom HEP-PLIN d.o.o. za 

distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, u skladu s 

točkom 10. izreke ove Odluke, 

- datumu početka isporuke plina prema ugovoru o zajamčenoj opskrbi plinom, u skladu s 

točkom 2. izreke ove Odluke, 

- datumu završetka isporuke plina prema ugovoru o zajamčenoj opskrbi plinom, a u skladu 

s člankom 9. stavkom 6. Općih uvjeta opskrbe plinom, uz navođenje da se ugovor o 

zajamčenoj opskrbi sklapa na neodređeno vrijeme, 

- pravu na korištenje opskrbe plinom u obvezi javne usluge i statusu korištenja opskrbe 

plinom u obvezi javne usluge, navođenjem: 

- za kupce iz kategorije kućanstvo, da imaju pravo na korištenje opskrbe plinom u 

obvezi javne usluge te da se koristi javna usluga opskrbe plinom, uz naznaku 

korištenja zajamčene opskrbe,  

- za kupce koji nisu kućanstvo, da nemaju pravo na korištenje opskrbe plinom u obvezi 

javne usluge te da se ne koristi javna usluga opskrbe plinom, uz naznaku korištenja 

zajamčene opskrbe.  

13. Nalaže se operatoru tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za 

organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB: 

75801633608, da s 20. travnjem 2022. u 6:00 sati, za sva obračunska mjerna mjesta krajnjih 

kupaca iz točke 4. izreke ove Odluke, za koja opskrbljivač u obvezi javne usluge opskrbe 

plinom GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću 

za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096, započinje pružati javnu 

uslugu opskrbe plinom, u registru obračunskih mjernih mjesta ažurira podatke o: 

- opskrbljivaču plinom iz točke 4. izreke ove Odluke, 

- 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 opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom 

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za 
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opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096, u skladu s točkom 11. 

izreke ove Odluke, 

- datumu početka isporuke plina prema ugovoru o opskrbi plinom u obvezi javne usluge, u 

skladu s točkom 4. izreke ove Odluke, 

- datumu završetka isporuke plina prema ugovoru o opskrbi plinom u obvezi javne usluge, 

a u skladu s člankom 8. stavkom 7. Općih uvjeta opskrbe plinom, uz navođenje da se 

ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge sklapa na neodređeno vrijeme, 

- pravu na korištenje opskrbe plinom u obvezi javne usluge i statusu korištenja opskrbe 

plinom u obvezi javne usluge, navođenjem: 

- za kupce iz kategorije kućanstvo, da imaju pravo na korištenje opskrbe plinom u 

obvezi javne usluge te da se koristi javna usluga opskrbe plinom. 

14. Nalaže se opskrbljivaču plinom 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, OIB: 93572453653, da 

najkasnije do 21. travnja 2022. zajamčenom opskrbljivaču plinom HEP-PLIN d.o.o. za 

distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, prenese ili 

omogući preuzimanje podataka iz svoje baze podataka o krajnjim kupcima iz točke 3. izreke 

ove Odluke, izuzev kupaca iz točke 4. izreke ove Odluke, koji su na dan 20. travnja 2022. 

imali sklopljen ugovor o opskrbi plinom s opskrbljivačem plinom 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, OIB: 93572453653, 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 ili naziv 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, 

a navedeni podaci moraju biti u digitalnom obliku, odnosno formatu koji je pogodan za 

automatsku obradu podataka. 

15. Nalaže se opskrbljivaču plinom 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, OIB: 93572453653, da 

najkasnije do 21. travnja 2022. opskrbljivaču u obvezi javne usluge opskrbe plinom 

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za 

opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096, prenese ili omogući 

preuzimanje podataka iz svoje baze podataka o krajnjim kupcima iz točke 4. izreke ove 

Odluke, koji su na dan 20. travnja 2022. imali sklopljen ugovor o opskrbi plinom s 

opskrbljivačem plinom Brod-plin, društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju i 

održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, proizvodnju, distribuciju 
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i opskrbu toplinskom energijom, Trg Pobjede 5, Slavonski Brod, OIB: 93572453653, 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, 

a navedeni podaci moraju biti u digitalnom obliku, odnosno formatu koji je pogodan za 

automatsku obradu podataka. 

16. Nalaže se operatorima 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, OIB: 93572453653, KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, d.o.o., Ulica Mosna 15, 

Koprivnica, OIB: 59822583580 i PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za 

izgradnju plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, OIB: 

42679240944 te organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava ĐURO ĐAKOVIĆ 

Energetika i infrastruktura, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, 

Ulica Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, OIB: 20183823241, da na svojim distribucijskim 

područjima očitaju obračunska mjerna mjesta krajnjih kupaca iz točke 3. izreke ove Odluke, 

izuzev kupaca iz točke 4. izreke ove Odluke, s kojima opskrbljivač plinom 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, OIB: 93572453653, ima sklopljen ugovor o opskrbi plinom i to na način da 

obračunska mjerna mjesta tarifnog modela od TM6 do TM12 očitaju na dan početka 

zajamčene opskrbe, 20. travnja 2022., u 06:00 sati, a da obračunska mjerna mjesta tarifnog 

modela od TM1 do TM5 očitaju na dan početka zajamčene opskrbe, 20. travnja 2022. ± šest 

dana, ili da prihvate podatke o očitanju na dan 20. travnja 2022. ± 6 dana zaprimljene od 

strane krajnjih kupaca. Ako podaci o stanju plinomjera nisu pribavljeni na prethodno opisani 

način, operatori 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, OIB: 

93572453653, KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, d.o.o., Ulica Mosna 15, Koprivnica, 

OIB: 59822583580 i PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju 

plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, OIB: 42679240944 te 

organizator zatvorenog distribucijskog sustava ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i 

infrastruktura, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, Ulica Dr. Mile 

Budaka 1, Slavonski Brod, OIB: 20183823241, dužni su stanje plinomjera procijeniti za dan 

20. travnja 2022. odgovarajućom primjenom odredbe članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih 

pravila plinskog distribucijskog sustava. Podatke o očitanju ili procjeni stanja plinomjera na 

dan 20. travnja 2022. operatori distribucijskog sustava Brod-plin, društvo s ograničenom 

odgovornošću za izgradnju i održavanje plinske mreže, distribuciju i opskrbu prirodnim 
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plinom, proizvodnju, distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, Trg Pobjede 5, Slavonski 

Brod, OIB: 93572453653, KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, d.o.o., Ulica Mosna 15, 

Koprivnica, OIB: 59822583580 i PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za 

izgradnju plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, OIB: 

42679240944 te organizator zatvorenog distribucijskog sustava ĐURO ĐAKOVIĆ 

Energetika i infrastruktura, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, 

Ulica Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, OIB: 20183823241, dužni su, za obračunska 

mjerna mjesta tarifnog modela od TM6 do TM12 najkasnije do 20. travnja 2022. u 07:00 sati, 

a za obračunska mjerna mjesta tarifnog modela od TM1 do TM5 najkasnije do 28. travnja 

2022., dostaviti zajamčenom opskrbljivaču plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu 

plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, kao i opskrbljivaču plinom 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, OIB: 93572453653, a dostavljeni podaci moraju biti u digitalnom 

obliku, odnosno formatu koji je pogodan za automatsku obradu podataka. 

17. Nalaže se operatoru distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom 

odgovornošću za izgradnju plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova 

Gradiška, OIB: 42679240944, da na svojem distribucijskom području očita obračunska 

mjerna mjesta krajnjih kupaca iz točke 4. izreke ove Odluke s kojima opskrbljivač plinom 

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, OIB: 93572453653, ima sklopljen ugovor o 

opskrbi plinom i to na način da obračunska mjerna mjesta tarifnog modela od TM1 do TM5 

očita na dan početka zajamčene opskrbe, 20. travnja 2022. ± šest dana, ili da prihvati podatke 

o očitanju na dan 20. travnja 2022. ± 6 dana zaprimljene od strane krajnjih kupaca. Ako 

podaci o stanju plinomjera nisu pribavljeni na prethodno opisani način, operator 

distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju 

plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, OIB: 42679240944, 

dužan je stanje plinomjera procijeniti za dan 20. travnja 2022. odgovarajućom primjenom 

odredbe članka 69. stavka 1. važećih Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. 

Podatke o očitanju ili procjeni stanja plinomjera na dan 20. travnja 2022. operator 

distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju 

plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, OIB: 42679240944, 

dužan je za obračunska mjerna mjesta tarifnog modela od TM1 do TM5 najkasnije do 28. 

travnja 2022., dostaviti opskrbljivaču plinom 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, OIB: 93572453653, kao i opskrbljivaču u obvezi javne usluge opskrbe plinom 

GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za 

opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096, a dostavljeni podaci moraju 

biti u digitalnom obliku, odnosno formatu koji je pogodan za automatsku obradu podataka. 

18. Nalaže se zajamčenom opskrbljivaču plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu 

plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, da najkasnije do 28. travnja 2022. 

svim krajnjim kupcima iz točke 3. izreke ove Odluke, izuzev kupaca iz točke 4. izreke ove 
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Odluke, dostavi ugovor o zajamčenoj opskrbi plinom zajedno s uvjetima ugovora 

zajamčenog opskrbljivača plinom. Zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-PLIN d.o.o. za 

distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, dužan je, uz 

ugovor o zajamčenoj opskrbi plinom i uvjete ugovora zajamčenog opskrbljivača, svim 

krajnjim kupcima iz točke 3. izreke ove Odluke, izuzev kupaca iz točke 4. izreke ove Odluke, 

dostaviti i informacije o uvjetima zajamčene opskrbe, iznosima tarifnih stavki za zajamčenu 

opskrbu, pravu na raskid ugovora o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca, odnosno pravu 

krajnjeg kupca na slobodan izbor opskrbljivača plinom.  

19. Nalaže se opskrbljivaču u obvezi javne usluge opskrbe plinom GRADSKA PLINARA 

ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička 

cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096, da najkasnije do 28. travnja 2022. svim krajnjim 

kupcima iz točke 4. izreke ove Odluke dostavi ugovor o opskrbi u obvezi javne usluge 

zajedno s uvjetima ugovora opskrbljivača u obvezi javne usluge.  

20. Nalaže se zajamčenom opskrbljivaču plinom HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu 

plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, da uz svaki dostavljeni račun za 

isporučeni plin obavijesti krajnje kupce o uvjetima zajamčene opskrbe, iznosima tarifnih 

stavki za zajamčenu opskrbu, pravu na raskid ugovora o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca, 

odnosno njihovu pravu na slobodan izbor opskrbljivača plinom.  

21. Ova Odluka dostavit će se zajamčenom opskrbljivaču plinom HEP-PLIN d.o.o. za 

distribuciju i opskrbu plinom, Cara Hadrijana 7, Osijek, OIB: 41317489366, koji u skladu s 

točkom 2. izreke ove Odluke započinje pružati zajamčenu opskrbu plinom, opskrbljivaču u 

obvezi javne usluge opskrbe plinom GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo 

s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 

74364571096, koji započinje pružati javnu uslugu opskrbe plinom krajnjim kupcima iz točke 

4. izreke ove Odluke, opskrbljivaču plinom 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, 

OIB: 93572453653, koji je u skladu s točkom 1. izreke ove Odluke opskrbljivač u 

poteškoćama na distribucijskim područjima iz točke 3. izreke ove Odluke, operatorima 

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, OIB: 93572453653, 

KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, d.o.o., Ulica Mosna 15, Koprivnica, OIB: 

59822583580 i PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju 

plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, OIB: 42679240944, 

organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i 

infrastruktura, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, Ulica Dr. Mile 

Budaka 1, Slavonski Brod, OIB: 20183823241 te operatoru tržišta plina HRVATSKI 

OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i plina, 

Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB: 75801633608. 

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

23. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Obrazloženje 

Člankom 60. stavkom 1. Zakona o tržištu plina propisano je da zajamčeni opskrbljivač opskrbljuje 

plinom krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav ako je: 

1. postojećem opskrbljivaču plinom krajnjeg kupca prestala važiti dozvola za obavljanje 

energetske djelatnosti opskrbe plinom 

2. postojećem opskrbljivaču plinom krajnjeg kupca Hrvatska energetska regulatorna agencija 

(dalje: HERA) privremeno ili trajno oduzela dozvolu sukladno odredbama propisa kojima se 

uređuje energija i propisa kojima se uređuje regulacija energetskih djelatnosti 

3. HERA zaprimila pisanu obavijest o opskrbljivaču u poteškoćama sukladno članku 14. stavku 1. 

točki 11., članku 27. stavku 1. točki 8., članku 30. stavku 1. točki 7., članku 33. stavku 1. točki 6., 

članku 47. stavku 1. točki 7., članku 50. stavku 1. točki 14., članku 55. stavku 1. točki 3. i članku 

63. stavku 1. točki 9. Zakona o tržištu plina. 

HERA je 22. ožujka 2022. od opskrbljivača plinom PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. za uvoz, 

opskrbu i trgovinu plinom, Gospodarska zona 13, Vukovar , OIB: 58292277611 (dalje: opskrbljivač 

plinom PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.) zaprimila dopis od 22. ožujka 2022., kojim, u skladu 

s člankom 63. točkom 9. Zakona o tržištu plina i člankom 26. stavkom 1. Općih uvjeta opskrbe plinom 

obavještava HERA-u da opskrbljivač plinom 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, OIB: 93572453653 

(dalje: opskrbljivač plinom BROD-PLIN d.o.o.) nije podmirio svoje dospjele novčane obveze prema 

opskrbljivaču plinom PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o., u razdoblju od najmanje 60 dana. 

Člankom 60. stavkom 2. Zakona o tržištu plina propisano je da je HERA, u slučaju da zaprimi pisanu 

obavijest o opskrbljivaču u poteškoćama, dužna postupiti u skladu s Općim uvjetima opskrbe plinom, 

kojima je u članku 26. uređeno postupanje sukladno zaprimljenoj obavijesti o opskrbljivaču u 

poteškoćama. Slijedom navedenog, HERA je dopisom, klasa: 391-50/22-01/77, urbroj: 371-04-22-2, 

od 25. ožujka 2022., pozvala opskrbljivača plinom BROD-PLIN d.o.o. da dostavi obrazloženo 

očitovanje o navedenim činjenicama i/ili obavijesti HERA-u o eventualnim novim okolnostima 

vezano za podmirenje predmetnih dospjelih novčanih obveza te da navede operatore distribucijskog 

sustava na čijim područjima ima sklopljene ugovore o opskrbi plinom s krajnjim kupcima, kao i broj 

krajnjih kupaca kategorije kućanstvo te broj krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo na pojedinom 

distribucijskom području. 

Opskrbljivač plinom BROD-PLIN d.o.o. je 29. ožujka 2022. elektroničkom poštom i 30. ožujka 2022. 

preporučenom poštom dostavio HERA-i očitovanje, urbroj: DB-0514/2022, od 29. ožujka 2022., u 

kojem je navedeno da je radi trenutne situacije s povećanjem cijene plina na međunarodnom tržištu 

plina i aktiviranja klauzule izmijenjenih okolnosti iz Ugovora o prodaji plina sklopljenog između 

opskrbljivača plinom PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. i opskrbljivača plinom BROD-PLIN 

d.o.o. došlo do izmjene ugovorenih stavki koje se odnose na obračun više preuzetih količina plina 

prema tržišnim cijenama te je prema novougovorenim stavkama, opskrbljivač plinom PRVO 

PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. ispostavio račune opskrbljivaču plinom BROD-PLIN d.o.o. 

Nadalje, u dopisu se navodi da je opskrbljivač plinom BROD-PLIN d.o.o. podmirio dio računa te 
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pokušao sklopiti sporazum o obročnoj otplati duga kojim bi bila definirana otplata duga uz uvjet 

izdavanja izjave o jamstvu za obveze po osnovi sporazuma od strane grada Slavonski Brod, kao 

jedinog osnivača, društva ili bankovnu garanciju kao sredstvo osiguranja plaćanja, a koju izjavu o 

jamstvu ili bankovnu garanciju opskrbljivač plinom BROD-PLIN d.o.o. nije uspio, niti će biti u 

mogućnosti ishoditi. Također, u dopisu se navodi da je opskrbljivač plinom BROD-PLIN d.o.o. 

zaprimio Izjavu o raskidu Okvirnog ugovora za prodaju plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge iz 

razloga nepodmirenih nastalih dugovanja. 

Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir da je utvrđeno da je opskrbljivač plinom BROD-PLIN d.o.o. 

opskrbljivač u poteškoćama, HERA je, u skladu s člankom 26. stavkom 5. Općih uvjeta opskrbe 

plinom, dopisom od 30. ožujka 2022, klasa: 391-50/22-01/77, urbroj: 371-04-22-4, pozvala 

opskrbljivača plinom BROD-PLIN d.o.o. da u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka toga dopisa 

podmiri sporne dospjele novčane obveze te odmah po isteku ostavljenog roka HERA-i dostavi dokaze 

o podmirenju istih. 

Opskrbljivač plinom BROD-PLIN d.o.o. je 5. travnja 2022. elektroničkom poštom i 6. travnja 2022. 

preporučenom poštom dostavio HERA-i očitovanje, urbroj: DB-0528/2022, od 5. travnja 2022., u 

kojem je navedeno da opskrbljivač plinom BROD-PLIN d.o.o. nije u mogućnosti pomiriti dospjele 

novčane obveze prema opskrbljivaču plinom PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. 

Slijedom navedenog, utvrđeno je kao u točki 1. izreke ove Odluke.  

HERA je u razdoblju od 18. do 25. veljače 2022. provela javni natječaj za odabir zajamčenog 

opskrbljivača plinom te je 2. ožujka 2022. donijela Odluku o određivanju zajamčenog opskrbljivača 

plinom, klasa: 391-08/22-01/4, urbroj: 371-04-22-11, kojom je za zajamčenog opskrbljivača plinom 

za Republiku Hrvatsku, za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024., određen opskrbljivač 

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

41317489366 (dalje: zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-PLIN d.o.o.).  

Uzimajući u obzir navedenu Odluku o određivanju zajamčenog opskrbljivača plinom, a s obzirom na 

to da je utvrđeno da je opskrbljivač plinom BROD-PLIN d.o.o. opskrbljivač u poteškoćama, odlučeno 

je kao u točki 2. izreke ove Odluke.  

Budući da je opskrbljivač plinom BROD-PLIN d.o.o., elektroničkom poštom 29. ožujka 2022. i 30. 

ožujka 2022., preporučenom poštom dostavio HERA-i očitovanje, urbroj: DB-0514/2022, od 29. 

ožujka 2022., a elektroničkom poštom 4. travnja 2022. i 5. travnja 2022. preporučenom poštom 

dostavio je HERA-i očitovanje, urbroj: DB-0529/2022, od 4. travnja 2022., u kojima je navedeno da 

opskrbljivač plinom BROD-PLIN d.o.o. ima sklopljene ugovore o opskrbi plinom s krajnjim kupcima 

na distribucijskim područjima 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, OIB: 

93572453653 (dalje: operator distribucijskog sustava BROD-PLIN d.o.o.), operatora distribucijskog 

sustava KOPRIVNICA PLIN - distribucija plina, d.o.o., Ulica Mosna 15, Koprivnica, OIB: 

59822583580 (dalje: operator distribucijskog sustava KOPRIVNICA PLIN d.o.o.) i operatora 

distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT društvo s ograničenom odgovornošću za izgradnju 

plinovoda i distribuciju plina, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška, OIB: 42679240944 (dalje: 

operator distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT d.o.o.) te na području zatvorenog distribucijskog 
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sustava organizatora zatvorenog distribucijskog sustava ĐURO ĐAKOVIĆ Energetika i 

infrastruktura, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge, Ulica Dr. Mile Budaka 

1, Slavonski Brod, OIB: 20183823241 (dalje: organizator zatvorenog distribucijskog sustava ĐURO 

ĐAKOVIĆ Energetika i infrastruktura d.o.o.), u skladu s člankom 60. stavkom 1. Zakona o tržištu 

plina odlučeno je kao u točki 3. izreke ove Odluke. 

Člankom 26. stavkom 11. Općih uvjeta opskrbe plinom propisano je da je, u slučaju da opskrbljivač 

u poteškoćama obavlja obvezu javne usluge opskrbe plinom, HERA odmah po donošenju odluke o 

početku pružanja zajamčene opskrbe plinom dužna pokrenuti postupak odabira opskrbljivača u 

obvezi javne usluge, dok je stavkom 15. istog članka propisano da se postupak promjene zajamčenog 

opskrbljivača krajnjih kupca koji koriste obvezu javne usluge na opskrbljivača u obvezi javne usluge 

provodi prema članku 38. Općih uvjeta opskrbe plinom.  

Nadalje, člankom 38. stavkom 2. Općih uvjeta opskrbe plinom propisano je da u slučaju kada krajnji 

kupci iz kategorije kućanstvo, koji imaju pravo opskrbe u obvezi javne usluge, ne odaberu novog 

opskrbljivača sukladno stavku 1. istog članka, bez pokretanja postupka prelaze opskrbljivaču u obvezi 

javne usluge odabranom sukladno odluci iz članka 26. stavka 12. Općih uvjeta opskrbe plinom, te 

proceduri i uvjetima propisanim zakonom o tržištu plina, a promjena opskrbljivača plinom se provodi 

bez zahtjeva krajnjeg kupca. 

Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir činjenicu, da je HERA je u razdoblju od 20. listopada 2020. 

do 7. prosinca 2020. provela javni natječaj za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe 

plinom te je, po završetku toga natječaja, na 27. sjednici Upravnog vijeća održanoj 11. prosinca 2020. 

donijela odluke kojima su za sva 33 distribucijska područja u Republici Hrvatskoj određeni 

opskrbljivači plinom u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024., 

uključujući i Odluku 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., klasa: 310-09/20-01/1, urbroj: 371-04-20-301, kojom 

je za opskrbljivača u obvezi javne usluge za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava 

PLIN-PROJEKT d.o.o. određen energetski subjekt GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA 

društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 

74364571096 (dalje: opskrbljivač u obvezi javne usluge GRADSKA PLINARA ZAGREB-

OPSKRBA d.o.o.), odlučeno je kao u točki 4. izreke ove Odluke. 

Uzimajući u obzir odredbu članka 9. stavka 6. Općih uvjeta opskrbe plinom, kojom je propisano da 

se ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca sklapa na neodređeno vrijeme, odnosno do nastupa 

okolnosti propisanih člankom 38. Općih uvjeta opskrbe plinom, zajamčeni opskrbljivač plinom HEP-

PLIN d.o.o. pružat će zajamčenu opskrbu plinom krajnjim kupcima iz točke 3. izreke ove Odluke, 

izuzev kupaca iz točke 4. izreke ove Odluke, do slobodnog odabira opskrbljivača plinom od strane 

krajnjeg kupca, odnosno do odabira novog opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge na 

distribucijskom području operatora distribucijskog sustava BROD-PLIN d.o.o. Također, obzirom da 

je postojeći opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge na distribucijskom području operatora 

distribucijskog sustava BROD-PLIN d.o.o. opskrbljivač u poteškoćama, zajamčeni opskrbljivač 

plinom HEP-PLIN d.o.o. pružat će zajamčenu opskrbu plinom krajnjim kupcima iz kategorije 

kućanstvo priključenima na distribucijski sustav operatora distribucijskog sustava BROD-PLIN 

d.o.o. koji žele ostvariti pravo na opskrbu plinom u okviru javne usluge, do odabira novog 
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opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge na temelju članka 26. stavka 11. Općih uvjeta opskrbe 

plinom. Slijedom navedenog, odlučeno je kao u točki 5. izreke ove Odluke.  

Člankom 65. točkom 3. Zakona o tržištu plina propisano je da je zajamčeni opskrbljivač plinom dužan 

krajnjem kupcu koji je ostao bez opskrbljivača plinom sukladno odredbama članka 60. stavka 1. 

Zakona o tržištu plina naplaćivati isporučeni plin sukladno iznosima tarifnih stavki za zajamčenu 

opskrbu plinom utvrđenim na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu 

opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu. Člankom 6. važeće Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih 

stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu („Narodne novine“, broj 108/20 i 20/22; 

dalje: Metodologija) propisano je: 

- da je odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, uključujući strukturu krajnje 

cijene opskrbe plinom prema Prilogu 1. koji je sastavni dio Metodologije, HERA dužna objaviti u 

„Narodnim novinama“ i na svojim mrežnim stranicama najmanje deset dana prije početka 

regulacijske godine (stavak 2.), 

- da je odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo 

za iduće tromjesečje, odnosno trošak nabave plina i trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu, 

HERA dužna objaviti u „Narodnim novinama“ i na svojim mrežnim stranicama najmanje deset 

dana prije početka tromjesečja (stavak 4.), 

- da je odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji nisu kućanstvo 

za distribucijsko područje na kojem opskrbljuje krajnje kupce u okviru zajamčene opskrbe, 

uključujući elemente za izračun krajnje cijene zajamčene opskrbe iz odluke HERA-e iz članka 6. 

stavka 4. Metodologije, a prema strukturi krajnje cijene zajamčene opskrbe prema Prilogu 2. koji 

je sastavni dio Metodologije, zajamčeni opskrbljivač dužan objaviti najmanje sedam dana prije 

početka pružanja zajamčene opskrbe, kao i najmanje sedam dana prije početka idućeg tromjesečja 

(stavak 5.). 

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u točki 6. izreke ove Odluke. 

Zakonom o tržištu plina propisano je: 

- da opskrbljivač u obvezi javne usluge opskrbljuje plinom kupca iz kategorije kućanstvo po 

reguliranim uvjetima radi osiguravanja sigurnosti, redovitosti, kvalitete i cijene opskrbe 

kućanstava (članak 59. stavak 1.), 

- da se iznosi tarifnih stavki koji plaćaju kupci koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom određuju 

Metodologijom (članak 59. stavak 4.),  

- da je opskrbljivač u obvezi javne usluge, osim dužnosti iz članka 63. Zakona o tržištu plina, 

dužan, između ostaloga, naplaćivati isporučeni plin sukladno iznosima tarifnih stavki za javnu 

uslugu opskrbe plinom donesenim sukladno Metodologiji (članak 64. točka 2.). 

Člankom 6. važeće Metodologije propisano je: 

- da je odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, uključujući strukturu krajnje 

cijene opskrbe plinom prema Prilogu 1. koji je sastavni dio Metodologije, HERA dužna objaviti u 

„Narodnim novinama“ i na svojim mrežnim stranicama najmanje deset dana prije početka 

regulacijske godine (stavak 2.).  

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u točki 7. izreke ove Odluke. 
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Člankom 13. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava („Narodne novine“, broj 50/18, 88/19, 

36/20, 100/21; dalje: Mrežna pravila) propisano je da je operator distribucijskog sustava dužan  

osigurati u distribucijskom sustavu količine plina dovoljne za pokrivanje gubitaka plina u 

distribucijskom sustavu, kao i da operator distribucijskog sustava na tržišnim principima, uz 

definiranje dinamike i mjesta isporuke, kupuje plin za pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom 

sustavu. Nadalje, istim člankom Mrežnih pravila propisano je da je natječaj za nabavu plina za 

pokrivanje gubitaka plina u distribucijskom sustavu operator distribucijskog sustava, dužan objaviti 

na svojoj internetskoj stranici i najmanje jednom javnom glasilu, da je osnovni kriterij za odabir 

najpovoljnijeg opskrbljivača je najniža cijena plina te da na temelju odluke o izboru najpovoljnijeg 

opskrbljivača, operator distribucijskog sustava i izabrani opskrbljivač sklapaju ugovor o opskrbi 

plinom. 

Člankom 13.a stavkom 1. Mrežnih pravila propisano je da je operator distribucijskog sustava, dužan 

do 1. kolovoza svake godine operatoru tržišta plina dostaviti podatak o stopi gubitaka za prethodno 

razdoblje obračuna gubitaka određeno ugovorom sklopljenim s opskrbljivačem plinom od kojeg 

kupuje plin za nadoknadu gubitaka, za svaku hidrauličku cjelinu distribucijskog sustava, dok je 

stavkom 3. istog članka Mrežnih pravila propisano da je operator distribucijskog sustava dužan bez 

odlaganja u registru obračunskih mjernih mjesta ažurirati podatke o ugovornom razdoblju iz ugovora 

sklopljenog s opskrbljivačem plinom od kojeg kupuje plin za nadoknadu gubitaka i o korisniku 

transportnog sustava, odnosno voditelju bilančne skupine na kojeg se raspodjeljuje energija plina za 

gubitke u distribucijskom sustavu kojim upravlja. 

Nadalje, člankom 19. stavkom 1. Prijelaznih i završnih odredbi Izmjena i dopuna Mrežnih pravila 

plinskog distribucijskog sustava („Narodne novine“, broj 100/21; dalje: Izmjene i dopune Mrežnih 

pravila) propisano je da se iznimno od članka 2. Izmjena i dopuna Mrežnih pravila, obračun gubitaka 

plina za razdoblje od uključivo srpnja 2021. do uključivo lipnja 2022. provodi odgovarajućom 

primjenom odredbi članka 13. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava („Narodne novine“, 

broj 50/18, 88/19 i 36/20), dok je stavkom 2. istog članka Prijelaznih i završnih odredbi Izmjena i 

dopuna Mrežnih pravila propisano da se jedinična cijena plina za gubitke za razdoblje obračuna 

gubitaka plina iz stavka 1. istog članka utvrđuje u skladu s Odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu 

uslugu opskrbe plinom važećom tijekom razdoblja obračuna gubitaka plina iz stavka 1. ovoga članka, 

i to kao suma troška nabave plina i udjela od 76% troška opskrbe plinom određenog za pojedino 

distribucijsko područje. 

Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir ranija utvrđenja u ovoj Odluci, odlučeno je kao u točkama 

od 8. do 9. izreke ove Odluke. 

Kako bi operator tržišta plina HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. za 

organiziranje tržišta električne energije i plina, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, OIB: 

75801633608 (dalje: HROTE d.o.o.) u vezi s pružanjem zajamčene opskrbe plinom i opskrbe u 

obvezi javne usluge mogao u registru obračunskih mjernih mjesta ažurirati podatke o voditelju 

bilančne skupine i korisniku transportnog sustava, odnosno opskrbljivaču ili trgovcu plinom koji je 

ugovorio kapacitet na izlazu iz transportnog sustava, a u skladu s člankom 27. stavkom 7. Općih 

uvjeta opskrbe plinom, kojim je propisano da je opskrbljivač plinom dužan voditi i bez odlaganja 

ažurirati u registru obračunskih mjernih mjesta podatke iz točaka 21. – 25. stavka 2. članka 27. Općih 

uvjeta opskrbe plinom za svako obračunsko mjerno mjesto odnosno krajnjeg kupca kojeg opskrbljuje, 
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i to putem automatske razmjene podataka u formatu kojeg određuje operator tržišta plina, odlučeno 

je kao u točkama 10. i 11. izreke ove Odluke.  

Nadalje, kako bi se zajamčenom opskrbljivaču plinom HEP-PLIN d.o.o. u vezi s pružanjem 

zajamčene opskrbe plinom i opskrbljivaču u obvezi javne usluge GRADSKA PLINARA ZAGREB-

OPSKRBA d.o.o. u svezi pružanja javne usluge opskrbe plinom omogućio odgovarajući pristup 

registru obračunskih mjernih mjesta te vođenje i ažuriranje podataka o svim obračunskim mjernim 

mjestima krajnjih kupaca koji koriste zajamčenu opskrbu plinom, odnosno javnu uslugu opskrbe 

plinom, a u skladu s člankom 27. stavkom 13. Općih uvjeta opskrbe plinom, kojim je propisano da 

sudionici na tržištu plina imaju pristup podacima iz registra obračunskih mjernih mjesta ovisno o 

svrsi pristupa i nadležnosti nad podacima, i to na način da opskrbljivač plinom ima pravo pristupa 

podacima samo za obračunsko mjerno mjesto krajnjeg kupca kojeg opskrbljuje plinom na temelju 

ugovora iz članka 4. stavka 1. Općih uvjeta opskrbe plinom, u svrhu unosa i ažuriranja podataka iz 

članka 27. stavka 2. Općih uvjeta opskrbe plinom, a u skladu s odredbama članka 27. stavka 7. Općih 

uvjeta opskrbe plinom, odlučeno je kao u točki 12. i 13. izreke ove Odluke. 

S obzirom da opskrbljivač plinom BROD-PLIN d.o.o. od 20. travnja 2022. više nije opskrbljivač 

plinom na distribucijskim područjima iz točke 3. izreke ove Odluke te da su podaci kojima raspolaže, 

a koji se odnose i na: 

- identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, identičnu oznaci navedenoj u registru 

obračunskih mjernih mjesta,  

- osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca,  

- ime i prezime ili naziv 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, 

neophodni za obavljanje djelatnosti opskrbe plinom te imajući u vidu da zajamčeni opskrbljivač 

plinom HEP-PLIN d.o.o. iz točke 2. izreke ove Odluke ne raspolaže tim podacima, odlučeno je kao 

u točki 14. izreke ove Odluke.  

Isto tako, budući da opskrbljivač plinom BROD-PLIN d.o.o. od 20. travnja 2022. više nije 

opskrbljivač plinom na distribucijskom području iz točke 4. izreke ove Odluke te da su podaci kojima 

raspolaže, a koji se odnose i na: 

- 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, 

neophodni za obavljanje djelatnosti opskrbe plinom te imajući u vidu da opskrbljivač u obvezi javne 

usluge GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. iz točke 4. izreke ove Odluke ne 

raspolaže tim podacima, odlučeno je kao u točki 15. izreke ove Odluke.  
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Nadalje, člankom 68. Mrežnih pravila propisano je da je operator distribucijskog sustava dužan: 

- očitati sva obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM1, TM2, TM3, TM4 i TM5 zadnjeg 

dana u mjesecu ± šest dana, pri čemu je pojedino obračunsko mjerno mjesto dužan očitati 30 ± tri 

dana od dana zadnjeg očitanja tog obračunskog mjernog mjesta, te podatke o očitanju dostaviti 

korisniku sustava i operatoru tržišta plina do osmog dana u narednom mjesecu (stavak 4.), 

- očitati obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM6, TM7 i TM8, kao i obračunska mjerna 

mjesta tarifnog modela TM3, TM4 i TM5 krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo iz članka 62. stavka 

1. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, u 6 sati svakog dana, te podatke o očitanju 

dostavljati korisniku sustava, a na zahtjev i krajnjem kupcu, najkasnije jedan sat od očitanja (stavak 

7.) 

- očitati obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM9, TM10, TM11 i TM12 u 6, 12 i 20 sati 

svakog dana, te podatke o očitanju dostavljati korisniku sustava, a na zahtjev i krajnjem kupcu, 

najkasnije jedan sat od očitanja (stavak 8.). 

Isto tako, stavkom 21. navedenog članka Mrežnih pravila propisano je da je organizator zatvorenog 

distribucijskog sustava dužan očitati sva obračunska mjerna u zatvorenom distribucijskom sustavu u 

skladu s rokovima iz članka 68. Mrežnih pravila. 

Slijedom navedenog te imajući u vidu da su podaci o očitanju neophodni radi razgraničenja ugovornih 

odnosa opskrbljivača plinom s krajnjim kupcima u pogledu naplate potrošnje plina, kao i radi 

razgraničenja ugovornih odnosa opskrbljivača plinom i operatora distribucijskog sustava, a uzimajući 

u obzir ranija utvrđenja u ovoj Odluci, odlučeno je kao u točkama 16. i 17. izreke ove Odluke.  

Zakonom o tržištu plina propisano je: 

- da se ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca smatra sklopljenim danom stjecanja uvjeta iz 

članka 60. stavka 1. Zakona o tržištu plina za korištenje prava na zajamčenu opskrbu (članak 60. 

stavak 5.), 

- da je zajamčeni opskrbljivač, osim dužnosti iz članka 63. Zakona o tržištu plina, dužan, između 

ostaloga, dostaviti krajnjem kupcu ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca iz članka 60. 

stavka 5. Zakona o tržištu plina u roku od osam dana od dana početka zajamčene opskrbe (članak 

65. točka 6.).  

Općim uvjetima opskrbe plinom propisano je:  

- da opskrbljivači plinom i krajnji kupci svoje međusobne odnose reguliraju jednim od sljedećih 

ugovora:  

- Ugovor o opskrbi plinom, 

- Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge ili  

- Ugovor o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca (članak 4. stavak 1.), 

- da je opskrbljivač plinom dužan krajnjem kupcu prije sklapanja ugovora iz članka 4. stavka 1. 

Općih uvjeta opskrbe plinom omogućiti upoznavanje sa svim uvjetima sklapanja ugovora (članak 

5. stavak 1.), 

- da se ugovor o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca smatra sklopljenim danom stjecanja uvjeta 

sukladno odredbama zakona o tržištu plina za korištenje prava na zajamčenu opskrbu (članak 9. 

stavak 4.), 
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- da je zajamčeni opskrbljivač dužan krajnjem kupcu dostaviti ugovor o zajamčenoj opskrbi 

krajnjeg kupca u roku od osam dana od dana početka zajamčene opskrbe (članak 9. stavak 5.). 

- da u slučaju kada je novi opskrbljivač zajamčeni opskrbljivač, sukladno odluci iz članka 26. 

stavka 8. Općih uvjeta opskrbe plinom, te proceduri i uvjetima propisanim zakonom o tržištu plina, 

promjena opskrbljivača plinom se provodi bez zahtjeva krajnjeg kupca u sljedećim koracima: 

- zajamčeni opskrbljivač dužan je dostaviti svim krajnjim kupcima ugovor o zajamčenoj 

opskrbi, sukladno odredbama članka 9. stavka 5. Općih uvjeta opskrbe plinom,  

- uz ugovor iz članka 37. alineje 4. Općih uvjeta opskrbe plinom, zajamčeni opskrbljivač je 

dužan svim krajnjim kupcima dostaviti i informacije o uvjetima zajamčene opskrbe, stanje 

plinomjera na dan početka zajamčene opskrbe, iznosima tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, 

pravu na raskid ugovora o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca, odnosno pravu kupca na 

slobodan izbor opskrbljivača (članak 37. alineja 5.). 

Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir ranija utvrđenja u ovoj Odluci, odlučeno je kao u točki 18. 

izreke ove Odluke. 

Nadalje, Općim uvjetima opskrbe plinom propisano je:  

- da opskrbljivači plinom i krajnji kupci svoje međusobne odnose reguliraju jednim od sljedećih 

ugovora:  

- Ugovor o opskrbi plinom, 

- Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge ili  

- Ugovor o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca (članak 4. stavak 1.), 

- da je opskrbljivač plinom dužan krajnjem kupcu prije sklapanja ugovora iz članka 4. stavka 1. 

Općih uvjeta opskrbe plinom omogućiti upoznavanje sa svim uvjetima sklapanja ugovora (članak 

5. stavak 1.), 

- da ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge sklapa opskrbljivač plinom u obvezi javne 

usluge i krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge (članak 8. stavak 1.), 

- da se ugovor o opskrbi u obvezi javne usluge sklapa se na neodređeno vrijeme (članak 8. stavak 

7.), 

- da u slučaju kada krajnji kupci iz kategorije kućanstvo, koji imaju pravo opskrbe u obvezi javne 

usluge, ne odaberu novog opskrbljivača sukladno stavku 1. istog članka, bez pokretanja postupka 

prelaze opskrbljivaču u obvezi javne usluge odabranom sukladno odluci iz članka 26. stavka 12. 

Općih uvjeta opskrbe plinom, te proceduri i uvjetima propisanim Zakonom o tržištu plina, a 

promjena opskrbljivača plinom se provodi bez zahtjeva krajnjeg kupca (članak 38. stavak 2.), 

- da je opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je dostaviti svim krajnjim kupcima ugovor o 

opskrbi plinom u obvezi javne usluge, u roku iz članka 9. stavka 5. ovih Općih uvjeta opskrbe 

plinom (članak 38. stavak 2. alineja 4.), odnosno u roku od osam dana od dana početka zajamčene 

opskrbe. 

Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir ranija utvrđenja u ovoj Odluci, odlučeno je kao u točki 19. 

izreke ove Odluke. 
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Također, uzimajući u obzir odredbu članka 65. točke 5. Zakona o tržištu plina, kojom je propisano da 

je zajamčeni opskrbljivač, osim dužnosti iz članka 63. Zakona o tržištu plina, dužan uz svaki 

dostavljeni račun za isporučeni plin obavijestiti krajnjeg kupca iz članka 65. točke 1. Zakona o tržištu 

plina o uvjetima zajamčene opskrbe, iznosima tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu, pravu na raskid 

ugovora o zajamčenoj opskrbi krajnjeg kupca, odnosno njegovu pravu na slobodan izbor 

opskrbljivača plinom, u svrhu pravovremenog i redovitog informiranja krajnjih kupaca iz točke 3. 

izreke ove Odluke, odlučeno je kao u točki 20. izreke ove Odluke. 

Člankom 26. Općih uvjeta opskrbe plinom propisano je: 

- da ako opskrbljivač u poteškoćama ne podmiri sporne dospjele novčane obveze te ne dostavi 

odgovarajuće dokaze koji to potvrđuju u roku iz članka 26. stavka 5. Općih uvjeta opskrbe plinom, 

HERA donosi odluku o početku pružanja zajamčene opskrbe plinom koja najmanje sadržava 

datum od kojeg počinje pružanje zajamčene opskrbe plinom koji se u daljnjem postupanju smatra 

danom početka zajamčene opskrbe (stavak 8.), 

- da HERA odluku iz članka 26. stavka 8. Općih uvjeta opskrbe plinom dostavlja zajamčenom 

opskrbljivaču i opskrbljivaču u poteškoćama (stavak 9.), 

Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir ranija utvrđenja u ovoj Odluci, odlučeno je kao u točki 21. 

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 internetskoj stranici HERA-e te je stoga odlučeno kao u točki 22. izreke 

ove Odluke. 

 

                                                                                     Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

 

                                                                                      mr. sc. Danijel Žamboki, 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. 


