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Na temelju članka 6l. stavka 7., au vezi s člankom 62. i l13. Zakona o trŽištu plina (,,Narodne
novine", broj l8/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na l 8. sjednici Upravnog vijeća
odrŽanoj 27 . lipnja 2018. donijela sljedeću

ODLUKU

o

l.

određĺvanjuopskrbljĺvačana velepľodajnom tržĺštuplÍna
zarazdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 20|9.

Za opskrbljivača na velepľodajnom trŽištu plinaza razdoblje od l. kolovoza2018. do 31.
oŽujka 2019. određujese eneľgetski subjekt HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko
društvo, Grada Vukovara 37,Zagreb.

2.

Premija, odnosno fiksni dio referęntne cijene po kojoj će opskrbljivač na veleprodajnom trŽištu
plina prodavati plin opskľbljivačima u obvezi javne usluge, zarazdoblje iz točke l. izreke ove
Odluke, određujese u iznosu od 0,0402 kďkwh.

3.

opskrbljivač na veleprodajnom trŽištu plina duŽan je u razdoblju iz točke l. izreke ove odluke
primijeniti minimalne ugovome uvjete za prodaju plina opskrbljivačima u obvezi javne usluge
objavljene u sklopu dokumentacijeza javni natječaj zaodabir opskľbljivača na veleprodajnom
trŽištu plina, pod točkam a od 5.2 do 5.8. u Poglavlju III osnove za isključenja ponuditelja i
dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje osnove za isključenje,kojegje Hrvatska
energetska regulatoma agencija provela u razdoblju od 15. svibnja 2018. do 1. lipnja 2018.

4.
5.

ova odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.
ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
obrazloženje

Postupak odabira opskrbljivača na veleprodajnom trŽištu propisan je odredbama članka ól. i
članka t13. Zakona o trŽištu plina (,,Naľodne novine", broj l8/l8) (u daljnjem tekstu: Zakon).
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U

skladu s odredbama Zakona Hrvatska eneľgetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu:
HERA) provodi javni natječaj za odabiľ opskrbljivača na veleprodajnom trŽištu te odlukom
najkasnije l. srpnja 2018. određujeopskrbljivaěa na veleprodajnom trŽištu za razdoblje od l.
kolovoza 2018. do 3l. oŽujka 202l.

Do određivanjaopskĺbljivačana veleprodajnom trŽištu, u skladu s člankom l 13. stavkom 6.
Zakona određenje energetski subjekt HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko društvo,

Grada Vukovara 37, Zagreb.

osnovni kritęrij zaodabir najpovoljnijeg ponuditelja, u skladu s člankom l 13. stavkom3. Zakona,
je kriterij najniže premije iskazane na natječaju, odnosno fiksnog dijela referentne cijene po kojoj
će opskrbljivač na veleprodajnom trŽišfu prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge u
skladu s MetodologÜom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i
zajamčenu opskrbu (,,Narodne novine", broj 34ll8) (u daljnjem tekstu: Metodologija), a uz
primjenu odredbi članka 6l. i 62. Zakona. Kao najpovoljniji ponuditelj se odabire onaj ponuditelj
koji iskaŽe najniŽi iznos premije, pod uvjetom da je taj iznos jednak ili manji od iznosa maksimalne
premije, te da ne postoje razlozi za isključenje ponuditelja.
Javni nadečaj za odľeđivanjeopskrbljivača na velepľodajnom trŽištu plina HERA je provela u
ľazdoblju od 15. svibnja 2018. do l. lipnja 2018. S obzirom da na javnom natječaju nije
zapńmljena niti jedna ponuda, HERA je :urazdoblju od 13. do 20. lipnja 2018. provela novi
natječaj tijekom kojega takođernije zaprimljena niti jedna ponuda.
Na osnovi ovakvog ishoda javnih natječaja moŽe se zaključiti da niti jedan od opskrbljivača u
ovom trenutku nije spreman preuzeti ulogu, odnosno ne Želi biti opskrbljivač na veleprodajnom
trŽištu plina u RH.

Uzimajući u obzir prethodno navedeno, a s obzirom na nestabilnu situaciju na nabavnom
(velepľodajnom) trŽištu plina u prvoj polovini 20l8', očekujući - temeljem dosfupnih ekspertnih
procjena - kako će se situacija na relevantnim veleprodajnim trŽištima uskoro stabilizirati, HERA
je uz konzultacije s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, kao predlagateljaZakona, ali i kao
tijela nadležnogza sigumost opskrbe plinom u RH, odlučila obvezu javne usluge dodijeliti zal<rać,i
vremenski period od Zakonom pľedviđenog.Stoga se ovom odlukom opskľbljivačana
veleprodajnom trŽištu plina određujezarazdoblje od 1. kolovoza2018. do 3l. oŽujka 20l9., dok
će se početkom 2019. godine provesti javni natječaj na kojem će se odrediti opskľbljivač na
veleprodajnom tľŽištu plinazarazdoblje od 1. travnja2019. do 3l.oŽujka2)2l.
HERA je za određivanjeopskrbljivača na veleprodajnom trŽištu za razdoblje od l . kolovoza 20 l 8.
do 3l. oŽujka 2019. provela rangiranje opskrbljivača plinom, na naěin da je pńmrjenila kriterije
prethodno objavljene u sklopu dokumentacije zajavni natjeěaj za određivanjeopskľbljivaěa na
veleprodajnom trŽištu plina, kojeg je HERA provela u razdoblju od l5. svibnja 20l8. do l. lipnja
2018.

Nakon provedene ana|ize osnova za isključenje svih opskľbljivačaplinom upisanih u ľegistar
dozvola HERA-e, utvrđenoje da je pet opskrbljivača plinom kvalificirano Za pńmjenu osnovnog
i dodatnog kriterija.
Primjenom osnovnog kńterija provedeno je rangiranje pet opskrbljivača plinom, te je poredak
opskľblj ivača slj edeći

l)
2)
3)
4)

:

HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

-

dioničko društvo _ 10 bodova,

INA - Industńja nafte d.d. _ 8 bodova,
GPZ - opskrba d.o.o - 7 bodova,
MET Croatia energy trade d.o.o. - 4 boda,
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5)

Pľvo plinarsko dnrštvo d.o.o. _4 boda.

S obziľom da primjeĺra osnovnog kriterija nije rezultirďa istim brojem bodova dva ili više
opsłľbljivačaplinom s najvoćim brojem bodovą dodaüri kľitertj nije bilo potrebno primijeniti.
S obzirom na rezultate ľaĺrgiraÍtjąodlučeĺroje kao u točkama l.,2. i 3. izreke ove odluke.

Čhnkom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji eĺrergetskih djetafuiosti propisano je da se pojedinaěne
odluke koje Upravno vijeće Hrvatske eĺrergetske regulatome agencije donosi u obavljanju javnih
ovlasti objavljuju na inteľnetskoj straĺrici Hrvatske energetske regulatorne agencije te je stoga
odlučeno kao u točki 4. izreke ove Odluke.
r(A

Prtvnog vÍjeće

Ę
a,
+

4

313

onÉ0

adiPl. ing.

