
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa: 011-01/17-02/004 

Urbroj: 580-12/26-17-014 

Zagreb, 17. kolovoza 2017. 

 

Hrvatska udruga poslodavaca 

gosp. Davor Majetić, glavni direktor 

 

Radnička cesta 52/1 

10000 Zagreb 

 

 

Predmet: Hrvatska udruga poslodavaca 

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina (Narodne novine, broj 16/17) 

- mišljenje; dostavlja se   

 

 

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN) zaprimila je 24. veljače 2017. podnesak 

Hrvatske udruge poslodavaca (dalje: HUP) u kojem se navodi kako članci 5. a stavak 6. i 31. 

stavak 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina (Narodne novine, broj 16/17; 

dalje: Zakon) predstavljaju narušavanje tržišnog natjecanja.  

 

Povodom zaprimljenog podneska, Agencija je na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog 
natjecanja u sastavu: Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća, mr.sc. Ljiljana Pavlic i Denis 
Matić, dipl.iur., članovi Vijeća, sa 31/2017. sjednice, održane 17. kolovoza 2017. godine, temeljem 
članaka 25. stavka 3., 30. točke 7. i 31. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Narodne novine, 
broj: 79/09 i 80/13), donijela sljedeće 
 
MIŠLJENJE 
 
I. U odnosu na odredbu članka 5.a, stavka 6. Zakona, koji glasi:  
 
„Ako opskrbljivač u obvezi javne usluge nabavlja plin za potrebe javne usluge na tržištu, dužan je 
do 15. ožujka dostaviti Ministarstvu bankarsku garanciju u iznosu dvostruke vršne mjesečne 
potrošnje plina njegovih kupaca iz kategorije kućanstvo, po cijeni iz stavka 4. ovoga članka“,  
 
AZTN smatra kako određivanje bankarske garancije kao instrumenata osiguranja obveze načelno 
samo po sebi nije sporno u smislu propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Posebno u slučaju kada 
je isto određeno kao obveza opskrbljivača koji u obvezi javne usluge nabavlja plin za potrebe 
javne usluge na tržištu. Pritom, visina bankarske garancije trebala bi u bitnome ovisiti o veličini 
poduzetnika (opskrbljivača) odnosno prednosti koje bi poduzetnik imao stjecanjem statusa 
opskrbljivača u obvezi javne usluge. Međutim, bankarska garancija ne bi smjela predstavljati 
diskriminirajući, nemoguć ili prekomjeran uvjet za pristup, odnosno sudjelovanje na tržištu.  
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II. U odnosu na odredbu članka 31. stavka 8. Zakona koji glasi: „Vlada Republike Hrvatske može 
odlukom, na prijedlog Ministarstva, a uz suglasnost Agencije, odrediti ustupanje dodijeljenih 
skladišnih kapaciteta iz stavka 2. ovoga članka opskrbljivaču u obvezi javne usluge koji se odlučio 
za tržišnu nabavu plina za kupce koji imaju pravo na opskrbu u obvezi javne usluge“, AZTN 
smatra kako odredba nije sporna ukoliko se time ne sprječava ravnopravan i/ili transparentan 
pristup trećim osobama.  
 
Obrazloženje 
 
HUP je 24. veljače 2017. AZTN-u dostavio podnesak u kojem je naveo kako se člankom 5.a, 
stavkom 6. Zakona, propisuje obveza opskrbljivaču u obvezi javne usluge ukoliko nabavlja plin 
za potrebe javne usluge na tržištu, da dostavi bankarsku garanciju Ministarstvu zaštite okoliša i 
energetike (dalje: Ministarstvo) i to u iznosu dvostruke vršne mjesečne potrošnje plina.  
 
HUP smatra kako uvođenje ovakve obveze predstavlja dodatni trošak za opskrbljivača u obvezi 
javne usluge, odnosno u pogledu pojedinih opskrbljivača i nemogući uvjet, koji bi ih onemogućio 
u nabavljanju plina na tržištu. Propisivanje predmetne obveze dostave bankarske garancije, 
prema mišljenju HUP-a predstavlja objektivnu prepreku za nabavu plina na tržištu i kao takvo 
predstavlja kršenje prava tržišnog natjecanja.  
 
Nadalje, HUP spornim smatra i članak 31. stavak 8. Zakona, odnosno zakonsko uređenje pitanja 
prijenosa dodijeljenog skladišnog kapaciteta u slučaju opskrbljivača u javnoj usluzi koji se je 
odlučio za tržišnu nabavu plina. Prema mišljenju HUP-a, i u slučaju slobodnog izbora 
opskrbljivača u obvezi javne usluge, zakonodavac bi morao omogućiti prijelaz tog skladišnog 
kapaciteta njegovom dobavljaču prirodnog plina proporcionalno njegovom udjelu.  
 
Temeljem zaprimljenog podneska, AZTN je radi specifičnosti predmetnog tržišta odnosno propisa 
koji uređuje predmetno tržište, zatražio očitovanje, odnosno pravnu pomoć nadležnog 
Ministarstva. Između ostalog i zbog činjenice kako predlagatelj Zakona, prethodno nacrt 
prijedloga Zakona nije AZTN-u dostavio na mišljenje. 
 
Budući da Ministarstvo nije postupilo ni po požurnici, AZTN je zatražio očitovanje odnosno pravnu 
pomoć Hrvatske energetske regulatorne agencije (dalje: HERA/Agencija). Traženo očitovanje 
HERA-e, AZTN je zaprimio 27. srpnja 2017. u kojem se u bitnome navodi kako je HERA prije  
donošenja Zakona, zaprimila dopis Ministarstva kojim je zatraženo mišljenje na Prijedlog Uredbe 
o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina (dalje: Uredba). U članku 31. stavku 7. Uredbe 
bila je predložena odredba koja je propisana člankom 31. stavkom 8. Zakona. HERA je u svom 
dopisu kojim je dala mišljenje na Uredbu u bitnome navela kako davanje prioriteta opskrbljivaču 
na veleprodajnom tržištu plina kod rezervacije kapaciteta sustava skladišta plina potencijalno nije 
usklađeno sa zakonskim okvirom Europske unije, koji propisuje ravnopravan i transparentan 
pristup treće strane. Također, HERA je u dopisu navela da je upitna praktična provedivost 
predloženog rješenja ustupanja kapaciteta sustava skladišta plina za opskrbljivače u obvezi javne 
usluge koji bi odabrali tržišnu varijantu nabave plina. Ministarstvo na Prijedlog Zakona nije 
zatražilo mišljenje HERA-e. 
 
Dodatno, u svezi predmetnih odredbi Zakona, AZTN je dodatno zatražio i stručnu pomoć 
Europske komisije.  
 
AZTN je također izvršio uvid u predmetnu odredbu članka 5.a, stavka 6. Zakona koja glasi:  
 
„Ako opskrbljivač u obvezi javne usluge nabavlja plin za potrebe javne usluge na tržištu, dužan je 
do 15. ožujka dostaviti Ministarstvu bankarsku garanciju u iznosu dvostruke vršne mjesečne 
potrošnje plina njegovih kupaca iz kategorije kućanstvo, po cijeni iz stavka 4. ovoga članka“. 
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Naime, u odnosu na navedenu odredbu Zakona, AZTN smatra kako određivanje bankarske 
garancije kao instrumenata osiguranja obveze samo po sebi nije sporno u smislu propisa o zaštiti 
tržišnog natjecanja. Posebno u slučaju kada je isto određeno kao obveza opskrbljivača koji u 
obvezi javne usluge nabavlja plin za potrebe javne usluge na tržištu. Pritom, visina bankarske 
garancije trebala bi u bitnome ovisiti o veličini poduzetnika (opskrbljivača) odnosno prednosti koje 
poduzetnik imao stjecajem statusa opskrbljivača u obvezi javne usluge. Načelno, bankarska 
garancija ne bi smjela predstavljati diskriminirajući, nemoguć ili prekomjeran uvjet za pristup, 
odnosno sudjelovanje na tržištu. AZTN ovdje posebno ističe kako nije ulazio u visinu i način 
određivanja cijene opisane u stavku 4. ovog članka Zakona. 
 
Nadalje, AZTN je izvršio uvid i u sve odredbe članka 31., a posebno predmetnog stavka 8. 
Zakona, koje u cijelosti glase: 
 
„(1) Do određivanja opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina, sukladno članku 5. ovoga 
Zakona kojim se mijenja članak 5.a stavak 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/13. 
i 14/14.), za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina od 1. travnja 2017. određuje se Hrvatska 
elektroprivreda – dioničko društvo. 
 
(2) Od 1. travnja 2017. do donošenja odluke iz članka 5. ovoga Zakona kojim se mijenja članak 
5.a stavak 3. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, br. 28/13. i 14/14.), operator sustava 
skladišta plina dužan je raspodijeliti 60% ukupno raspoloživog broja standardnih paketa 
skladišnog kapaciteta opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu iz stavka 1. ovoga članka. 
 
(3) Vlada Republike Hrvatske odlukom će odrediti obvezu opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu 
plina iz stavka 1. ovoga članka ustupanja skladišnih kapaciteta iz stavka 2. ovoga članka 
opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina određenog sukladno članku 5. ovoga Zakona kojim 
se mijenja članak 5.a stavak 2. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 28/13. i 14/14.). 
 
(4) Vlada Republike Hrvatske će, na prijedlog Ministarstva, a uz mišljenje Agencije, do 1. travnja 
2017. donijeti odluku o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan 
prodavati opskrbljivačima u obvezi javne usluge za kupce iz kategorije kućanstvo uključujući i 
onim energetskim subjektima, pravnim i fizičkim osobama koji toplinskom energijom 
proizvedenom iz plina opskrbljuju kućanstva u skladu sa zakonom kojim se uređuje toplinska 
energija. 
 
(5) Cijena plina iz stavka 4. ovoga članka uključuje obračunane troškove sukladno odredbama 
mrežnih pravila transportnog sustava, trošak naknade za korištenje sustava skladišta plina i 
korištenje ostalih usluga sukladno odredbama pravila korištenja sustava skladišta plina, trošak 
naknade za organiziranje tržišta plina i obračunane troškove temeljem obračuna propisanih 
odredbama pravila kojima se uređuje organizacija tržišta plina. 
 
(6) Cijena plina iz stavka 4. ovoga članka ne uključuje naknadu za više ili manje preuzete količine 
plina od ugovorene količine plina iz ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge, 
kao ni porez na dodanu vrijednost. 
 
(7) Odluka iz stavka 4. ovoga članka donosi se do određivanja opskrbljivača na veleprodajnom 
tržištu sukladno članku 5. ovoga Zakona kojim se mijenja članak 5.a stavak 2. Zakona o tržištu 
plina (»Narodne novine«, br. 28/13. i 14/14.). 
 
(8) Vlada Republike Hrvatske može odlukom, na prijedlog Ministarstva, a uz suglasnost Agencije, 
odrediti ustupanje dodijeljenih skladišnih kapaciteta iz stavka 2. ovoga članka opskrbljivaču u 
obvezi javne usluge koji se odlučio za tržišnu nabavu plina za kupce koji imaju pravo na opskrbu 
u obvezi javne usluge“. 
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Naime, u odnosu na članak 31. stavak 8. Zakona, AZTN je zaključio kako odredba nije sporna 
ukoliko se time ne sprječava ravnopravan i/ili transparentan pristup trećim osobama. Nadalje, 
AZTN smatra kako se može smatrati objektivno opravdanim zakonsko rješenje kojim se Vladi 
Republike Hrvatske daje mogućnost, a ne obveza kako predlaže HUP, da odredi ustupanje 
dodijeljenih skladišnih kapaciteta iz stavka 2. ovoga članka opskrbljivaču u obvezi javne usluge 
koji se odlučio za tržišnu nabavu plina za kupce koji imaju pravo na opskrbu u obvezi javne usluge. 
Posebno ukoliko se uzme u obzir kako je opskrba plinom javni interes Republike Hrvatske. AZTN 
je zaključio kako sadržaj predmetne odredbe ne upućuje na pogodovanje i/ili diskriminiranje 
poduzetnika/opskrbljivača, već određuje kako Vlada Republike Hrvatske može, ali ne mora 
odrediti ustupanje dodijeljenih skladišnih kapaciteta. Međutim, time se ne bi smjelo spriječiti 
ravnopravan i/ili transparentan pristup trećim osobama. Naime, ukoliko bi Vlada Republike 
Hrvatske imala obvezu raspodijeliti skladišne kapacitete, tada se zaključuje kako bi i opskrbljivač 
imao obvezu korištenja istog. Iako, moguće za navedeno nema interes. Ovdje bi se eventualno 
moglo razmotriti zakonsko rješenje koje bi omogućilo dodjelu (uz određene nediskriminirajuće i 
transparentne uvjete) skladišnih kapaciteta na zahtjev opskrbljivača.  
 
Dodatno, radi boljeg razumijevanja cilja koji se Zakonom želi postići, AZTN je izvršio uvid u 
podatke o prijedlogu Zakona koji su dostupni na mrežnoj stranici Vlade Republike Hrvatske 
(https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Sjednice/2017/02%20velja%C4%8Da/20%20sjednica%2
014%20VRH/20%20-%203.pdf). 
 
Uvidom u prijedlog Zakona, AZTN je utvrdio kako je u istom predlagatelj Zakona naveo da se 
Zakonom između ostalog uređuju pravila i mjere za organiziranje tržišta plina kao dijela plinskog  
tržišta Europske unije te otvoren pristup tržištu. Ovaj Zakon, također predviđa da će Vlada 
Republike Hrvatske, uz suglasnost HERA-e za imenovanog opskrbljivača na veleprodajnom 
tržištu odlukom odrediti strateški dio kapaciteta sustava skladišta plina, odnosno prioritet prilikom 
provođenja postupka za rezervaciju i raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina te na taj način 
osigurati sigurnost i pouzdanost opskrbe kupaca iz kategorije kućanstvo. Predlagatelj Zakona 
nadalje je obrazložio kako se ovim Zakonom određuje prijelazno razdoblje u kojem će do 
određivanja opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina na natječaju djelatnost opskrbljivača na 
veleprodajnom tržištu plina obavljati Hrvatska elektroprivreda –dioničko društvo.  
 
Slijedom navedenog, AZTN je donio mišljenje kao u izreci. 
 
Predmetno mišljenje AZTN je donio isključivo s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja u 
odnosu na odredbe Zakona koje su bile predmetom zaprimljenog podneska HUP-a. Pri izradi 
mišljenja, AZTN je cijenio odredbu članka 5. Zakona, kojom se u bitnome navodi kako se opskrba 
plinom smatra ključnim elementom javne sigurnosti te je od interesa za Republiku Hrvatsku. 
AZTN nije ulazila u ocjenu usklađenosti predmetnih odredbi Zakona s propisima EU, budući da 
za isto nije nadležna. 
 

 

Predsjednik Vijeća 

za zaštitu tržišnog natjecanja 

 

 

Mladen Cerovac, mag.iur.   

 

https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Sjednice/2017/02%20velja%C4%8Da/20%20sjednica%2014%20VRH/20%20-%203.pdf
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages/Sjednice/2017/02%20velja%C4%8Da/20%20sjednica%2014%20VRH/20%20-%203.pdf

