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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 
 

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje 

pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 121/17), Vlada 

Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________donijela 

 

UREDBU 
O DOPUNI ZAKONA O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE 

 

Članak 1. 

 

U Zakonu o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, br. 80/13, 14/14, 102/14 i 95/15) 

iza članka 15. dodaje se članak 15.a koji glasi: 

 

»Članak 15.a 

(1) Proizvođač toplinske energije u zatvorenom i centralnom toplinskom sustavu odnosno 

kupac u samostalnom toplinskom sustavu koji se, u smislu pozitivnih propisa u Republici 

Hrvatskoj, smatra malim ili srednjim poduzećem i priključen je na plinski distribucijski sustav, 

ima pravo, do 31. ožujka 2021. godine, za potrebe proizvodnje toplinske energije za kućanstva, 

nabavljati plin od opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge. 

 

(2) Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge dužan je opskrbljivati plinom proizvođače 

toplinske energije iz stavka 1. ovoga članka po reguliranim uvjetima u količinama potrebnim za 

proizvodnju toplinske energije za opskrbu kupaca iz kategorije kućanstva. 

 

(3) Za potrebe pružanja usluge iz stavka 2. ovoga članka, opskrbljivač na veleprodajnom 

tržištu plina dužan je opskrbljivačima plinom u obvezi javne usluge, prodavati plin pod istim 

uvjetima pod kojima prodaje plin za potrebe opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo.«. 

 

Članak 2. 

 

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 

 

 

Klasa:  

Urbroj:  

Zagreb,  

 

Predsjednik 

 

mr. sc. Andrej Plenković 



 

 

            O B R A Z L O Ž E NJ E 

 

Najznačajniji dio potrošnje energije u kućanstvima odnosi se na potrošnju toplinske energije za 

grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode.  

S obzirom da nova ogrjevna sezona 2018./2019. započinje prije nego što će Hrvatski sabor 

nastaviti sa redovitim zasjedanjem, kako bi se osiguralo da kupci toplinske energije iz kategorije 

kućanstva mogu tijekom cijele ogrjevne sezone koristiti odredbu o jednakoj cijeni plina, za 

reguliranje ovakvog važnog pitanja tekuće gospodarske politike te radi osiguravanja sigurnosti, 

redovitosti, kvalitete i cijene opskrbe kućanstava, pristupilo se donošenju uredbe o dopuni zakona 

sukladno odredbama Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina 

pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, budući da će se odredba predložene uredbe urediti 

izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije koji će stupiti na snagu tijekom 

ogrjevne sezone.  

Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge dužan je opskrbljivati plinom proizvođače toplinske 

energije po reguliranim uvjetima. Ovakvo ograničenje je razmjerno naravi potrebe uređenja 

jednakog pravnog položaja kućanstava koja kupuju toplinsku energiju proizvedenu iz plina 

budući da je velika vjerojatnost da bi krajnji kupci u toplinskim sustavima bili izloženi većim 

cijenama koje bi proizvođači toplinske energije imali radi većih troškova nabavke plina na 

tržištu. Uredbom se želi osigurati da proizvođač toplinske energije u zatvorenom i centralnom 

toplinskom sustavu, odnosno kupac u samostalnom toplinskom sustavu koji je priključen na 

plinski distribucijski sustav, ima pravo, dakle, mogućnost da za potrebe proizvodnje toplinske 

energije za kućanstva, nabavlja plin od opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge. Proizvođači 

toplinske energije koji kupuju plin za potrebu opskrbe toplinskom energijom kupaca iz kategorije 

kućanstava imaju pravo plin nabaviti po reguliranim uvjetima do trenutka do kada se u potpunosti 

ne deregulira tržište plina, odnosno do 31. ožujka 2021. 

Svrsishodno je da mehanizam nabave plina za kućanstva vrijedi i za proizvođače toplinske 

energije, odnosno opskrbljivače toplinskom energijom sve dok tržišni mehanizmi ne 

funkcioniraju na isti način za sve krajnje kupce. Uredbom se želi postići regulacija istovjetnog 

načina nabave plina krajnjih kupaca koji koriste plin za proizvodnju toplinske energije.  

Predmetnom Uredbom energetskim subjektima za plin u općem gospodarskom interesu u 

pogledu javnih usluga osigurava se sigurnost, uključujući i sigurnost opskrbe, redovitost, 

kvaliteta i cijena opskrbe i zaštita okoliša, uključujući i energetsku učinkovitost, energiju iz 

obnovljivih izvora i zaštita klime. Odredbama Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 

18/18) omogućeno je pravo na javnu uslugu kupcima iz kategorije kućanstvo. Pri tome se do 31. 

ožujka 2021., imenovanim opskrbljivačima u obvezi javne usluge propisuje obveza pružanja 

javne usluge kupcima iz kategorije kućanstvo koji se odluče za korištenje ove usluge, te se 



opskrbljivačima u obvezi javne usluge daje pravo nabavljanja plina u količinama potrebnim za 

opskrbu kućanstava koja koriste javnu uslugu od opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina. 

Do toga datuma opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina ima obvezu opskrbljivati po 

reguliranim uvjetima opskrbljivače plinom u obvezi javne usluge koji ga odaberu, u dijelu u 

kojem oni isporučuju plin kupcima iz kategorije kućanstva. 

Stoga se predmetnom Uredbom proširuje obveza javne usluge opskrbljivaču plinom u obvezi 

javne usluge na opskrbu energetskih subjekata za proizvodnju toplinske energije za kućanstvo. 

Također se opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina stavlja dodatna obveza prodavati plin, 

namijenjen za takve proizvođače toplinske energije, opskrbljivaču u obvezi javne usluge pod 

istim uvjetima pod kojim je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu dužan prodavati plin za 

potrebe opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo.  

Trajanje obveze javne usluge ograničava se na vrijeme koje je nužno za ostvarenje cilja koji se 

njime želi postići, te je obveza primjerena obzirom da se odnosi na ciljani broj kupaca i 

energetskih subjekata koji svojom veličinom ne mogu šire utjecati na tržišno natjecanje. U tom 

smislu se odrednice odnose na proizvođače toplinske energije iz kategorije malih i srednjih 

poduzeća  kako je definirano u glavi I. Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 

2003. o definiciji mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća (SL L 124, 20. 5. 2003., str. 36.), 

odnosno kategorija mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća koja se sastoji od poduzeća koja 

zapošljavaju manje od 250 osoba te čiji godišnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR ili čija 

godišnja bilanca stanja ne prelazi 43 milijuna EUR. Uz uvjete određene odredbom dodanog 

članka 15.a za proizvođača toplinske energije radi ostvarivanja prava iz iste odredbe, utvrđen je 

uvjet da postrojenje za proizvodnju toplinske energije mora biti priključeno na plinski 

distribucijski sustav.  

Postizanje jednakog pravnog položaja kategorije kućanstva koja kupuju toplinsku energiju 

proizvedenu iz plina u odnosu na krajnje kupce plina iz kategorije kućanstvo koji direktno koriste 

plin u obvezi javne usluge, prije početka nove ogrjevne sezone, je osobito opravdani razlog da 

predmetna Uredba stupi na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Iz 

navedenog razloga, prijeko je potrebno da predmetna Uredba stupi na snagu prije 1. rujna 2018., 

odnosno da ista bude objavljena do 30. kolovoza 2018., a sve u cilju ugovaranja i planiranja nove 

sezone grijanja. 

 

 


