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METODOLOGIJA UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA 

JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU   

- KONZULTACIJSKI DOKUMENT - 

 

HERA je, sukladno odredbama Zakona o energiji („Narodne novine“, broj 120/12), Zakona o 

regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12) i Zakona o tržištu plina („Narodne 

novine“, broj 28/13) dužna donijeti metodologiju za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu 

opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.  

Od 2007. u primjeni je Tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, 

bez visine tarifnih stavki („Narodne novine“, broj 34/07, 47/07, 87/09 i 13/12) (dalje: Tarifni sustav). 

No, imajući u vidu odredbe novih zakona u energetskom sektoru koji su doneseni tijekom 2012. i 

2013., a koji definiraju okvire tržišnog uređenja plinskog sektora, metodologija za utvrđivanje iznosa 

tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu temeljit će se na unaprijeđenom 

pristupu koji predstavlja prijelaznu fazu razvoja tržišta plina Republike Hrvatske.  

Naime, uzimajući u obzir nužne preduvjete za potpunu liberalizaciju plinskog tržišta (deregulaciju i 

krajnje cijene plina za kućanstva), kao što su uspostavljanje sustava zaštite ugroženih kupaca, 

odgovarajuća razina razvijenosti veleprodajnog tržišta, ostvarenje tehničkih preduvjeta za efikasnu 

promjenu opskrbljivača plinom na razini kućanstva, raspoloživost prirodnog plina proizvedenog u 

Republici Hrvatskoj sudionicima na tržištu plina pod jednakim uvjetima, gospodarski rast i sl., a koji 

u Republici Hrvatskoj još uvijek nisu ispunjeni, metodologija je koncipirana za prijelazno razdoblje 

u kojem bi veleprodajna komponenta krajnje cijene plina za kućanstva ostala djelomično regulirana, 

i to sve do ispunjenja navedenih preduvjeta. Kako bi se istovremeno potaknuo razvoj tržišta na 

veleprodajnoj razini, HERA planira po provedenom istraživanju funkcioniranja tržišta plina odrediti 

određene mjere za promoviranje učinkovitog tržišnog natjecanja i osiguranje optimalnog 

funkcioniranja tržišta plina. Navedene mjere obuhvatile bi propisivanje obveze pojedinom 

opskrbljivaču plinom, trgovcu plinom ili proizvođaču prirodnog plina za stavljanjem na tržište 

određene količine plina kroz postupak aukcije (eng. gas release, capacity release). Rezultat 

provedene aukcije uključio bi se u izračun veleprodajne komponente u reguliranoj krajnjoj cijeni 

plina, što je i predviđeno formulom za izračun troška nabave plina.   

U nastavku se daje pregled postojećeg stanja i sažetak predloženog načina definiranja pojedinih 

komponenti u strukturi krajnje cijene plina koju primjenjuje opskrbljivač plinom u obvezi javne 

usluge za opskrbu plinom kućanstava te onih energetskih subjekata, pravnih i fizičkih osoba kojom 

se toplinskom energijom proizvedenom iz plina opskrbljuju kućanstvo u skladu sa zakonom kojim se 

uređuje toplinska energija. Isto tako, daje se sažetak predloženog načina definiranja cijene plina koju 

primjenjuje zajamčeni opskrbljivač za opskrbu plinom krajnjih kupaca koji su pod određenim 

uvjetima ostali bez opskrbljivača plinom. 

 

  



2 

1) TROŠAK NABAVE PLINA (veleprodajna komponenta) 

Stanje do 2013. 

Zakonom o tržištu plina (“Narodne novine”, broj 40/07, 152/08, 83/09 i 114/11) bilo je propisano da 

se cijena po kojoj dobavljač Prirodni plin d.o.o. prodaje plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge, 

a za potrebe krajnjih kupaca kategorije kućanstvo, propisuje odlukom Vlade Republike Hrvatske.  

 

Članak 38. 

(1) Vlada Republike Hrvatske određuje dobavljača plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj. 

(2) Vlada Republike Hrvatske će, na prijedlog Ministarstva, dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca, odrediti 

cijenu za dobavu plina, a za određivanje cijene može uzeti u obzir razdoblje isporuke, sezonu ili dnevnu dinamiku 

isporuke, kvalitetu i druge elemente isporučenog plina. 

Dužnosti opskrbljivača plinom 

Članak 40. 

7. ako obavlja djelatnost dobave plina, opskrbljivati po reguliranim cijenama opskrbljivače tarifnih kupaca. 

Opskrbljivač plinom ima pravo 

2. na dobavu plina po reguliranim cijenama, ukoliko opskrbljuje tarifne kupce na temelju ugovora ili ovoga Zakona. 

 

Članak 71. 

(2) Opskrbljivač koji je nositelj obveze javne usluge dobave plina dužan je dobavljati plin opskrbljivaču koji je nositelj 

obveze javne usluge opskrbe plinom povlaštenoga kupca iz kategorije kućanstvo, iz članka 69. stavka 1. ovoga Zakona, 

pod reguliranim uvjetima. 

Prema trenutno važećoj Odluci (“Narodne novine”, broj 49/12) koju je Vlada Republike Hrvatske 

donijela 27. travnja 2012. cijena dobave iznosi 0,237563 kn/kWh (približno 2,25 kn/m3), pri čemu se 

u Odluci ne spominje trošak skladištenja plina. Prethodnom Odlukom (“Narodne novine”, broj 

153/09) donesenom 17 prosinca 2009. cijena dobave iznosila je 1,70 kn/m3, a u istoj Odluci bilo je 

navedeno da je u cijenu za dobavu plina uključeno i skladištenje plina. 

Stanje od 2013. -> 

Prijelaznim i završnim odredbama novog Zakona o tržištu plina (“Narodne novine”, broj 28/13) 

(dalje: Zakon) propisano je razdoblje do 31. ožujka 2014. u kojem je opskrbljivač Prirodni plin d.o.o. 

određen kao opskrbljivač opskrbljivača u obvezi javne usluge „prema važećim uvjetima prije stupanja 

na snagu Zakona“ (u kojem ostaje na snazi Odluka o cijena za dobavu plina (“Narodne novine”, broj 

49/12).  

Za razdoblje nakon 31. ožujka 2014. Zakonom se ne spominje termin „dobavljač“, te se propisuje da 

su opskrbljivači u javnoj usluzi i zajamčeni opskrbljivač dužni: 

 osigurati potrebne uvjete za redovitu i sigurnu opskrbu krajnjih kupaca plinom na način da 

prvenstveno kupuju plin od proizvođača plina, a nedostatne količine plina od trgovaca te od 

drugih opskrbljivača, na organiziranom tržištu plina ili iz uvoza (čl. 5., st. 8.), 

 prilikom kupnje plina za potrebe opskrbe plinom koja se obavlja kao javna usluga obvezni 

primjenjivati najbolju poslovnu praksu i mjere kojima se postižu najpovoljniji uvjeti za krajnje 

kupce (čl. 5., st. 9.). 

Nadalje, Zakonom se propisuje da proizvođač plina i proizvođač prirodnog plina: 

 imaju pravo ugovarati prodaju prirodnog plina s opskrbljivačem u obvezi javne usluge, odnosno 

zajamčenim opskrbljivačem (čl. 12., st. 2.), 

 su dužni osigurati da cjelokupna proizvedena količina prirodnog plina bude prvenstveno 

ponuđena opskrbljivačima koji opskrbljuju plinom kupce na teritoriju Republike Hrvatske (čl. 

13., st. 3.). 
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Prijedlog Metodologije 

Jedinični trošak nabave plina (Tnab), sukladno prijedlogu metodologije, predstavlja prvu komponentu 

u izračunu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom (dalje: krajnja cijena opskrbe plinom), a 

sastoji se od najveće opravdane nabavne cijene plina (Cplin), cijene skladištenja plina (Cskl) i cijene 

transporta plina za ulaze u transportni sustav (Ctr,U), što je prikazano sljedećom formulom: 

Tnab = Cplin + Cskl + Ctr,U  (kn/kWh) 

 

I) NAJVEĆA OPRAVDANA NABAVNA CIJENA PLINA (Cplin) 

Za razdoblje koje započinje 1. travnja 2014. metodologijom se predlaže određivanje najveće 

opravdane nabavne cijene plina (veleprodajna komponenta) opskrbljivačima u obvezi javne usluge 

prema formuli koja predstavlja ponderirani prosjek: 

 početne cijene utvrđene prema cijeni dobave plina sukladno Odluci Vlade RH (“Narodne 

novine”, broj 49/12) (dalje: cijena dobave), 

 konačne cijene plina postignute na aukciji opskrbljivača plinom s najvećim tržišnim udjelom 

ili proizvođača prirodnog plina u Republici Hrvatskoj, provedenoj kao mjera za stavljanjem na 

tržište određene količine plina za nabavu plina za opskrbljivače u obvezi javne usluge s ciljem 

promoviranja učinkovitog tržišnog natjecanja i osiguranja optimalnog funkcioniranja tržišta 

plina (dalje: cijena na aukciji), 

 aritmetičke sredine zaključnih cijena (eng. Settlement Price)  terminskih ugovora „NCG 

Natural Gas Year Futures Cal-t“ za isporuku plina u narednoj kalendarskoj godini, svih dana u 

razdoblju od siječnja do studenoga prethodne godine t-1, objavljenih na internetskim 

stranicama European Energy Exchange1 (EEX) (dalje: spot cijena). 

Ponderirani prosjek navedenih cijena uvećava se za maržu opskrbljivača na veleprodajnoj razini (M).  

Formula za izračun najveće opravdane nabavne cijene plina (Cplin) je sljedeća: 

Cplin = (Cdob x kdob + Cauk  x kauk + Cspot x kspot) x (1+M) (kn/kWh) 

Cijena dobave (Cdob), cijena na aukciji (Cauk) i spot cijena (Cspot) uračunavaju se u izračun prema  

udjelima koji se izražavaju koeficijentima udjela kdob, kauk i kspot, koji u sumi daju 1,00. Početne 

koeficijente udjela s primjenom od 1. travnja 2014., a sve do provedenog postupka aukcije za nabavu 

plina za opskrbljivače u obvezi javne usluge, predlaže se utvrditi u sljedećim iznosima:  

kdob = 0,80  

kauk = 0,00  

kspot = 0,20 

Po provedenom postupku aukcije za nabavu plina za opskrbljivače u obvezi javne usluge, početni 

koeficijent udjela cijene dobave (kdob) umanjio bi se za udio nabavljenih količina plina na aukciji za 

potrebe opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge u odnosu na ukupnu procijenjenu potrebnu 

godišnju količinu plina za opskrbu krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, dok bi 

se za iznos smanjenja koeficijenta udjela cijene dobave (kdob) u izračunu povećao koeficijent udjela 

                                                 
1 European Energy Exchange (EEX) smještena je u Leipzigu i najlikvidnija je energetska burza u centralnoj Europi. U 

dijelu prirodnog plina EEX upravlja spot tržištem i tržištem derivativa za tržišna područja NetConnect Germany (NCG) 

i GASPOOL u Njemačkoj, kao i spot tržištem za tržišno područje TTF u Nizozemskoj.  
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cijene na aukciji (kauk). Pri tome se predlaže da koeficijent udjela spot cijene (kspot) ostane 

nepromjenjiv, tj. u iznosu 0,202.  

Najveća opravdana nabavna cijena plina (Cplin) utvrđivala bi se na godišnjoj razini, u prosincu 

prethodne godine, sa početkom primjene 1. siječnja regulacijske godine t. Iznimno, najveća 

opravdana nabavna cijena plina (Cplin) korigirala bi se i tijekom regulacijske godine, sa stupanjem na 

snagu danom početka primjene ugovora o prodaji plina temeljem provedenog postupka aukcije za 

nabavu plina za opskrbljivače u obvezi javne usluge.  

Najveća opravdana nabavna cijena plina (Cplin) predstavlja prvu komponentu za izračun jediničnog 

troška nabave plina (Tnab) kao sastavnog dijela krajnje cijene opskrbe plinom koju primjenjuju 

opskrbljivači u obvezi javne usluge. Najveća opravdana nabavna cijena plina (Cplin) ujedno je i 

najveća opravdana prodajna cijena plina koju opskrbljivači na veleprodajnoj razini mogu primijeniti 

u izračunu jediničnog troška nabave plina (Tnab) za prodaju plina opskrbljivačima u obvezi javne 

usluge.   

HERA smatra da će predloženi način formiranja troška nabave plina za opskrbljivače u obvezi javne 

usluge, u prijelaznom razdoblju do potpune liberalizacije plinskog tržišta, omogućiti i potaknuti 

razvoj plinskog tržišta na veleprodajnoj razini, istovremeno osiguravajući adekvatno uključivanje 

opravdanih troškova nabave plina u krajnju cijenu opskrbe plinom. Pri tome uključena komponenta 

terminskih futures ugovora u formuli za izračun nabavne cijene plina odražava povećane troškove 

koje će opskrbljivač plinom imati prilikom zauzimanja efikasne strategije za zaštitu od rizika pri 

opskrbi plinom krajnjih kupaca korisnika javne usluge opskrbe plinom te istovremeno odražava 

očekivanja volatilnosti cijene plina u budućem razdoblju. Nadalje, uključena komponenta cijene na 

aukciji predstavlja sigurnost da će i cijena postignuta na aukciji biti na odgovarajući način uključena 

u krajnju cijenu opskrbe plinom, što će dodatno potaknuti opskrbljivače plinom na sudjelovanje na 

aukciji, kada ista bude provedena.      

 

II) CIJENA SKLADIŠTENJA PLINA (Cskl) 

Za razdoblje od 1. travnja 2014. predlaže se u formulu za izračun jediničnog troška nabave plina 

uključiti cijenu skladištenja plina za potrebe krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom 

(Cskl). Naime, s obzirom na temperaturnu osjetljivost i odgovarajuću krivulju godišnje potrošnje 

krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, opravdano je za očekivati da će kao izvor 

fleksibilnosti isporuke plina za iste kupce opskrbljivači na veleprodajnoj razini ugovarati kapacitet 

sustava skladišta plina. Stoga će biti potrebno, po provedenom istraživanju tržišta plina, a prije 1. 

ožujka 2013. kada je planirani krajnji rok za rezervaciju kapaciteta sustava skladišta plina za skladišnu 

godinu 2014/15. koja započinje 1. travnja 2014., odrediti prioritetni udio kapaciteta sustava skladišta 

plina namijenjen za potrebe opskrbe krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, a koji 

će se izuzeti iz redovne raspodjele kapaciteta sustava skladišta plina.  

Cijena skladištenja plina (Cskl) koja će biti uključena u jedinični trošak nabave plina za regulacijsku 

godinu t izračunava se na način da se ukupni planirani trošak ugovorenih standardnih paketa 

skladišnog kapaciteta3 na godišnjoj razini za potrebe krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu 

opskrbe plinom raspodijeli na ukupnu planiranu godišnju potrošnju plina krajnjih kupaca koji koriste 

javnu uslugu opskrbe plinom, što je prikazano formulom: 

                                                 
2 Primjerice, ukoliko bi nabavljene količine plina na aukciji predstavljale 50 % procijenjene potrebne godišnje količine 

plina za opskrbu krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu, po provedenoj aukciji koeficijent udjela cijene dobave (kdob) 

smanjio bi se na 0,4, koeficijent udjela cijene na aukciji (kauk) povećao bi se na 0,4, dok bi koeficijent udjela spot cijene 

(kspot) ostao 0,2. 
3 Standardni paket skladišnog kapaciteta (SBU – standard bundled unit), sukladno Prijedlogu pravila korištenja sustava 

skladišta plina, predstavlja dio stalnog skladišnog kapaciteta sa definiranim tehničkim parametrima radnog volumena i 

pridruženih krivulja ovisnosti kapaciteta utiskivanja i povlačenja o volumenu plina uskladištenog u određenom trenutku 
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Cskl  = (Tsbu x Nsbu,K) / QK             (kn/kWh) 

Tsbu – tarifna stavka za ugovoreni standardni paket skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini (kn/sbu), 

Nsbu,K – ukupan broj ugovorenih standardnih paketa skladišnog kapaciteta na godišnjoj razini za 

potrebe krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, 

QK – ukupna planirana godišnja potrošnja plina krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe 

plinom (kWh). 

 

III) CIJENA TRANSPORTA PLINA ZA ULAZE U TRANSPORTNI SUSTAV (Ctr,U) 

Prijedlog nove metodologije prilagođen je Metodologiji za utvrđivanje iznosa tarifnih stavki za 

transport plina („Narodne novine“, broj 85/13) koju je HERA donijela u lipnju 2013., tj. omogućuje 

se odgovarajuće uključivanje troška transporta u reguliranu krajnju cijenu plina.  

Naime, kako bi se omogućilo prebacivanje troška korištenja plinskog transportnog sustava na krajnju 

cijenu plina za kućanstva, zbog novog modela raspodjele dozvoljenog prihoda i utvrđivanja tarifnih 

stavki prema ulazno-izlaznom modelu (entry/exit) propisanog Metodologijom za utvrđivanje iznosa 

tarifnih stavki za transport plina, u 2012. su provedene potrebne Izmjene i dopune Općih uvjeta za 

opskrbu prirodnim plinom („Narodne novine“, broj 87/12), i to u dijelu ugovora o transportu plina i 

ugovora o dobavi plina. Isto je prikazano u nastavku teksta.  

1) Izmjene i dopune Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom („Narodne novine“, broj 87/12).  

- u dijelu Ugovora o transportu plina, čl. 25., dodani su novi stavci 5. i 6.:  

(5) Opskrbljivač plinom koji je nositelj obveze javne usluge opskrbe plinom (u daljnjem tekstu: opskrbljivač u obvezi 

javne usluge) koji kupuje plin od dobavljača plina koji osigurava plin na ulazu u transportni sustav, ugovara 

kapacitet transportnog sustava samo za izlaz ili izlaze iz transportnog sustava u ime i za račun krajnjeg kupca koji 

koristi javnu uslugu, kojega opskrbljuje plinom. 

(6) Dobavljač plina, za potrebe opskrbe plinom opskrbljivača u obvezi javne usluge, ugovara kapacitet transportnog 

sustava samo za ulaz ili ulaze u transportni sustav.  

- u dijelu Ugovora o dobavi plina, čl. 26., iza stavka 2. dodani su novi stavci 2a i 2b, te je dopunjen stavak 3.: 

(2a) Ugovorom o dobavi plina uređuju se i međusobna prava i obveze u pogledu plaćanja povezanog troška 

transporta plina za dobavu plina sukladno obvezi iz članka 25. stavka 6. ovih Općih uvjeta. 

(2b) Cijenu transporta plina za dobavu plina utvrđuje dobavljač plina, nakon objave odluke o visini tarifnih stavki 

prema Tarifnom sustavu za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, po pribavljenom pozitivnom 

mišljenju Agencije. 

(3) Ugovor o dobavi plina sadrži podatke o ugovornim stranama, uvjete dobave plina, odredbe o načinu obračuna i 

plaćanja isporučenog plina, odredbe o kvaliteti usluge i kvaliteti plina, vrijeme i mjesto isporuke plina, cijenu plina, 

cijenu transporta plina za dobavu plina, količinu plina, dinamiku i ostale uvjete dobave plina opskrbljivaču u obvezi 

javne usluge. 

Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt Plinacro d.o.o.  

(„Narodne novine“, broj 102/13) iz srpnja 2013. stupa na snagu 1. siječnja 2014. Stupanjem na snagu 

iste započet će primjena novog načina raspodjele troška transporta plina i novih tarifnih stavki, te će 

korisnici transportnog sustava plaćati naknadu za korištenje transportnog sustava i na ulazima u 

transportni sustav4.  

Za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014., kroz Odluku o cijeni za dobavu plina ostaje propisana 

samo cijena plina, dok se prebacivanje troška koji snosi opskrbljivač opskrbljivača u obvezi javne 

usluge za ugovaranje ulaza u transportni sustav za potrebe krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu 

                                                 
4 Pri tome će naknada za korištenje transportnog sustava na izlazima iz transportnog sustava u odgovarajućem omjeru 

biti manja  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_08_102_2293.html
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opskrbe plinom omogućuje prebaciti na opskrbljivača u obvezi javne usluge kroz cijenu transporta 

plina za ulaze u transportni sustav (Ctr,U). U razdoblju nakon 1. travnja 2014., prebacivanje troška 

ulaza u transportni sustav na opskrbljivača u obvezi javne usluge također je omogućeno kroz cijenu 

transporta plina za ulaze u transportni sustav(Ctr,U). Naime, ista će se, sukladno prijedlogu 

metodologije, utvrditi za regulacijsku godinu t te će biti uključena u jedinični trošak nabave plina.   

Cijena transporta plina (Ctr,U) predstavlja jediničnu naknadu za korištenje kapaciteta na ulazima u 

transportni sustav za potrebe krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu, a koju snosi opskrbljivač na 

veleprodajnoj razini, te će se isti odrediti za regulacijsku godinu t prema planiranim podacima o 

ugovorenim i planiranim kapacitetima transportnog sustava na godišnjoj i na mjesečnoj razini za 

ulaze u transportni sustav u prethodnoj i u tekućoj plinskoj godini, ostvarenim najvećim dnevnim 

kapacitetima i količinama plina te obračunatoj naknadi za korištenje kapaciteta transportnog sustava 

za ulaze u transportni sustav u prethodnoj plinskoj godini, planiranim najvećim dnevnim kapacitetima 

i količinama plina za ulaze u transportni sustav za tekuću plinsku godinu, količinama plina 

isporučenima opskrbljivačima plinom u prethodnoj plinskoj godini i količinama plina planiranima za 

isporuku opskrbljivačima plinom u tekućoj plinskoj godini i u regulacijskoj godini t, razrađeno po 

mjesecima. Pri tome će se u obzir uzimati podaci o kapacitetima koji se odnose na cjelokupni portfelj 

pojedinog opskrbljivača plinom, s obzirom da isti nisu razdvojeni prema grupi i profilu potrošnje 

krajnjih kupaca. 

Kako bi se omogućilo funkcioniranje navedenog mehanizma, potrebno je u prijelaznim i završnim 

odredbama metodologije propisati obveze koje su trenutno propisane Općim uvjetima za opskrbu 

prirodnim plinom, i to da:  

 opskrbljivač opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge (trenutno dobavljač plina), za potrebe 

opskrbe plinom opskrbljivača u obvezi javne usluge, ugovara kapacitet transportnog sustava 

samo za ulaz ili ulaze u transportni sustav. 

 opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge opskrbe plinom ugovara kapacitet transportnog 

sustava samo za izlaz ili izlaze iz transportnog sustava u ime i za račun krajnjeg kupca koji 

koristi javnu uslugu, kojega opskrbljuje plinom, 

Navedene obveze bile bi na snazi do donošenja novih pravila organizaciji tržišta plina sukladno 

Zakonu o tržištu plina (“Narodne novine”, broj 28/13).   

2) TROŠAK TRANSPORTA PLINA ZA IZLAZE IZ TRANSPORTNOG SUSTAVA 

Jedinični trošak transporta plina za opskrbljivače u obvezi javne usluge za izlaze iz transportnog 

sustava (Ttr,I), prema prijedlogu metodologije, utvrđivao bi se za regulacijsku godinu t prema 

podacima opskrbljivača plinom o: 

 ugovorenim kapacitetima transportnog sustava na godišnjoj i na mjesečnoj razini za izlaze iz 

transportnog sustava u prethodnoj plinskoj godini, 

 ostvarenim najvećim dnevnim kapacitetima i količinama plina te obračunatoj naknadi za 

korištenje kapaciteta transportnog sustava za izlaze iz transportnog sustava za pojedine mjesece 

prethodne plinske godine,  

 ugovorenim kapacitetima transportnog sustava na godišnjoj razini te ugovorenim i planiranim 

ugovorenim kapacitetima transportnog sustava na mjesečnoj razini za izlaze iz transportnog 

sustava za tekuću plinsku godinu,  

 planiranim najvećim dnevnim kapacitetima i količinama plina za izlaze iz transportnog sustava 

za pojedine mjesece tekuće plinske godine, 

 količinama plina isporučenima krajnjim kupcima koji koriste javnu uslugu u prethodnoj 

plinskoj godini i količinama plina planiranima za isporuku krajnjim kupcima koji koriste javnu 

uslugu u tekućoj plinskoj godini i u regulacijskoj godini t, razrađeno po mjesecima. 
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Jedinični trošak transporta za izlaze iz transportnog sustava (Ttr,I) za opskrbljivače plinom u obvezi 

javne usluge uključio bi se u krajnju cijenu plina za opskrbu u obvezi javne usluge maksimalno do 

iznosa kojeg će HERA smatrati opravdanim temeljem analize podataka svih opskrbljivača plinom. 

Pri tome će se iznimno za regulacijsku godinu 2014. dozvoliti odgovarajuća tolerancija koja će 

omogućiti priznavanje i dijela povećanog troška u odnosu na jedinični trošak transporta koji bi 

proizašao iz optimalne rezervacije kapaciteta, a s obzirom da se radi o novom načinu rezervacije 

kapaciteta transportnog sustava.    

3) TROŠAK DISTRIBUCIJE PLINA 

Jedinični trošak distribucije plina (Tdis) utvrđuje se sukladno odluci o visini tarifnih stavki za 

distribuciju plina. Naime, prijedlog metodologije prilagođen je Metodologiji za utvrđivanje iznosa 

tarifnih stavki za distribuciju plina („Narodne novine“, broj 104/13) koju je HERA donijela u srpnju 

2013. čime se omogućuje odgovarajuće uključivanje troška distribucije plina u reguliranu krajnju 

cijenu plina, zasebno za svaki tarifni model.   

Jedinični trošak distribucije plina (Tdis) sastoji se od: 

 tarifne stavke za distribuiranu količinu plina - Ts1dis (kn/kWh) i   

 fiksne mjesečne naknade - Ts2dis (kn). 

Fiksna mjesečna naknada Ts2dis koja će se utvrditi odlukom o visini tarifnih stavki za distribuciju 

plina odnosi se isključivo na pokrivanje pripadajućeg dijela fiksnih troškova vezanih na obračunsko 

mjerno mjesto distribucijskog sustava. Dodatno, za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u 

građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2dis uvećava se 

za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske 

instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima. 

4) TROŠAK POSLOVANJA OPSKRBLJIVAČA U OBVEZI JAVNE USLUGE OPSKRBE 

PLINOM - opskrbna marža 

Jedinični trošak poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom (To) (dalje: opskrbna 

marža) predstavlja opravdane operativne troškove opskrbljivača plinom, uključujući amortizaciju te 

odgovarajući prinos na regulirana sredstva. Metodologijom se predlaže utvrđivanje opskrbne marže 

(To) primjenom fiksnog postotnog iznosa na jedinični trošak nabave plina (TNAB), u jednakom iznosu 

za sve opskrbljivače u obvezi javne usluge.  

Opskrbna marža utvrđivat će se za regulacijsku (kalendarsku) godinu u apsolutnom jediničnom 

iznosu (kn/kWh), s mogućom promjenom i tijekom godine, ukoliko dođe do promjene jediničnog 

troška nabave plina (TNAB).  

Na temelju rezultata do sada provedenih usporednih analiza poslovanja svih opskrbljivača u obvezi 

javne usluge, uključujući analize ostvarenih operativnih troškova u proteklim godinama te projekcije 

povećanja učinkovitosti poslovanja opskrbljivača plinom, prijedlogom metodologije utvrđuje se 

fiksni postotni iznos na jedinični trošak nabave plina (TNAB) za utvrđivanje opskrbne marže u iznosu 

od 3 %. 
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5) KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM - tarifne stavke za javnu uslugu opskrbe plinom  

Krajnja cijena opskrbe plinom sastoji se od varijabilne Ts1 i fiksne Ts2 komponente, a utvrđuje se 

zbrajanjem jediničnih cijena pojedinih komponenti u strukturi cijene. Tarifna stavka za isporučenu 

količinu plina (Ts1ops) utvrđuje se zbrajanjem jediničnog troška nabave plina (Tnab), jediničnog troška 

transporta plina za izlaze iz transportnog sustava (Ttr,I), tarifne stavke za distribuiranu količinu plina 

(Ts1dis) i opskrbne marže (To). Fiksna mjesečna naknada (Ts2ops) odnosi se na fiksnu tarifnu stavku 

za distribuciju plina.   

Navedeno je prikazano sljedećim formulama: 

Ts1ops = Tnab + Ttr,I  + Ts1dis + Tso   (kn/kWh) 

      Ts2ops = Ts2dis                       (kn) 

S obzirom da opskrba u obvezi javne usluge, sukladno Zakonu o tržištu plina (“Narodne novine”, 

broj 28/13), obuhvaća opskrbu plinom kućanstava, kao i onih energetskih subjekata, pravnih i fizičkih 

osoba kojom se toplinskom energijom proizvedenom iz plina opskrbljuju kućanstvo u skladu sa 

zakonom kojim se uređuje toplinska energija, metodologijom se predlaže utvrđivanje iznosa tarifnih 

stavki za javnu uslugu opskrbe plinom (krajnja cijena opskrbe plinom) za svih 12 tarifnih modela koji 

predstavljaju grupe obračunskih mjernih mjesta s određenim rasponom godišnje potrošnje plina, a 

koji su prikazani u sljedećoj tablici: 

TARIFNI MODEL – TM 

TARIFNE STAVKE  

Ts1 

(kn/kWh) 

Ts2 

(kn) 

TM1 
Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili 

jednakom 5.000 kWh 
Ts1TM1 Ts2TM1 

TM2 
Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od      

5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWh 
Ts1TM2 Ts2TM2 

TM3 
Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 

25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWh 
Ts1TM3 Ts2TM3 

TM4 
Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 

50.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000 kWh  
Ts1TM4 Ts2TM4 

TM5 
Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 

100.000 kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000 kWh 
Ts1TM5 Ts2TM5 

TM6 
Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 

1.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000 kWh 
Ts1TM6 Ts2TM6 

TM7 
Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 

2.500.000 kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000 kWh 
Ts1TM7 Ts2TM7 

TM8 
Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 

5.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000 kWh 
Ts1TM8 Ts2TM8 

TM9 
Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 

10.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000  kWh 
Ts1TM9 Ts2TM9 

TM10 
Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 

25.000.000  kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000 kWh 
Ts1TM10 Ts2TM10 

TM11 
Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 

50.000.000 kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000 kWh 
Ts1TM11 Ts2TM11 

TM12 
Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 

100.000.000 kWh 
Ts1TM12 Ts2TM12 
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Pri tome se metodologijom predlaže da se za primjenu krajnje cijene opskrbe plinom kućanstvom 

smatra svaka obiteljska ili druga zajednica osoba, bez obzira na srodstvo, koje zajedno stanuju i 

zajedno podmiruju troškove života, a čija je godišnja potrošnja plina manja ili jednaka 100.000 kWh. 

Novom metodologijom omogućuje se jednostavno utvrđivanje krajnje cijene opskrbe plinom na 

razini regulacijske (kalendarske) godine, kao i njena promjena ovisno o promjeni bilo koje 

komponente u strukturi krajnje cijene plina.  

Krajnja cijena opskrbe plinom izračunata prema odredbama Metodologije predstavljala bi, prema 

načelu gornje granice cijene,  najveću cijenu do koje se utvrđuju iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu 

opskrbe plinom za pojedinog opskrbljivača plinom. 

Struktura krajnje cijene plina opskrbe plinom koju primjenjuju opskrbljivači u obvezi javne usluge 

prikazana je u sljedećoj tablici:  

Komponenta 
VARIJABILNA 

(Ts1ops) 
FIKSNA 

(Ts2ops)  
Napomena 

Trošak nabave plina  
 

(najveća opravdana nabavna cijena 

plina + cijena skladištenja plina                                  

+ cijena transporta plina za ulaze) 

kn/kWh - 

do 31.3.2013. određena Odlukom Vlade RH 
 

 nakon 31.3.2013. određena formulom prema ovoj 

Metodologiji (Odluka o cijeni dobave, spot cijena, 

aukcija), Metodologijom utvrđivanja iznosa TS za 

skladištenje plina i Metodologijom utvrđivanja 

iznosa TS za transport plina, odlukama o iznosu 

tarifnih stavki za skladištenje i za transport plina te 

Odlukom o iznosu tarifnih stavki prema ovoj 

Metodologiji  

Trošak transporta plina za izlaze 

iz transportnog sustava 
kn/kWh - 

određena Metodologijom utvrđivanja iznosa TS za 

transport plina, Odlukom o iznosu tarifnih stavki za 

transport plina i odlukom o iznosu tarifnih stavki 

prema ovoj Metodologiji 

Trošak distribucije plina kn/kWh kn/mjesec 
određena Metodologijom utvrđivanja iznosa TS za 

distribuciju plina i Odlukom o iznosu tarifnih stavki 

za distribuciju plina 

Trošak poslovanja opskrbljivača 

u obvezi javne usluge opskrbe 

plinom (opskrbna marža) 

kn/kWh - 
određena ovom Metodologijom i Odlukom o iznosu 

tarifnih stavki prema ovoj Metodologiji  

UKUPNO cijena bez PDV-a kn/kWh kn/mjesec 
određena ovom Metodologijom i Odlukom o iznosu 

tarifnih stavki prema ovoj Metodologiji 
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6) ZAJAMČENA OPSKRBA 

Prijedlogom metodologije obuhvaćeno je i definiranje cijene u okviru zajamčene opskrbe.  

Naime, energetska djelatnost opskrbe plinom uključuje opskrbu plinom krajnjih kupaca na tržištu 

plina, opskrbu plinom u javnoj usluzi i zajamčenu opskrbu plinom (članak 4. stavak 3. Zakona o 

tržištu plina). 

Svaki opskrbljivač u obvezi javne usluge određen je kao zajamčeni opskrbljivač do 31. ožujka 2014. 

prema važećim uvjetima na dan stupanja na snagu Zakona o tržištu plina. Potrebno je napomenuti 

kako je Ministarstvo dužno do 15. siječnja 2014. godine predložiti Vladi Republike Hrvatske 

opskrbljivača u obvezi zajamčene opskrbe plinom za teritorij Republike Hrvatske, koji će djelatnost 

opskrbe plinom u dijelu opskrbe kupca koji je pod određenim uvjetima ostao bez opskrbljivača 

obavljati od 1. travnja 2014. godine. 

Sukladno Zakonu o tržištu plina opskrbljivača u obvezi zajamčene opskrbe plinom na teritoriju 

Republike Hrvatske određuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog Ministarstva, a uz prethodno 

mišljenje HERA-e pribavljeno od strane Ministarstva. Mišljenje HERA-e za određivanje zajamčenog 

opskrbljivača temelji se na provedenom istraživanju funkcioniranja tržišta plina. Opskrbljivač u 

obvezi zajamčene opskrbe plinom određuje se na razdoblje od tri plinske godine. 

Do dana stupanja na snagu odluke o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu prema metodologiji 

utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, zajamčeni 

opskrbljivač krajnjem kupcu koji koristi zajamčenu opskrbu isporučeni plin: 

 naplaćuje po cijeni koju je krajnji kupac plaćao prijašnjem opskrbljivaču plinom - prvih 30 

dana, 

 naplaćuje po cijeni energije uravnoteženja koja se predaje u transportni sustav krajnjim kupcima 

koji nisu odabrali drugog opskrbljivača plinom - kasnije.  

Treba naglasiti kako iznosi tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu trebaju biti viši od prosječnog iznosa 

tarifnih stavki za opskrbu krajnjih kupaca sličnog načina potrošnje opskrbljivanih na tržištu plina. 

(članak 56. stavak 5. Zakona o tržištu plina). Razlog tome, između ostalog, preuzimanje je dodatne 

odgovornosti i obveze zajamčenog opskrbljivača (dugoročni i kratkoročni ugovori, sudjelovanje na 

spot tržištu, zakup kapaciteta sustava skladišta plina, zakup transportnih kapaciteta). 

U skladu s navedenim metodologijom predlaže se primjena tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu kako 

slijedi: 

1) Za krajnje kupce koji kupuju plin po tržišnim uvjetima: 

 prvih mjesec dana od dana početka zajamčene opskrbe – u iznosu jednakom zadnjoj 

obračunatoj cijeni plina po kojoj je krajnji kupac plaćao plin postojećem opskrbljivaču, 

 daljnja 2 mjeseca (do ukupno 3 mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe) – u 10 % većem 

iznosu od zadnje obračunate cijene plina po kojoj je krajnji kupac plaćao plin postojećem 

opskrbljivaču, 

 po isteku 3 mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe – opskrba prema tržišnim uvjetima. 

Iznimno od prethodno navedenog, predlaže se za krajnje kupce koji kupuju plin po tržišnim uvjetima, 

a koji su obveznici primjene postupka javne nabave, propisati promjenu tarifnih stavki za zajamčenu 

opskrbu kako slijedi: 

 prva 3 mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe –  u iznosu jednakom zadnjoj obračunatoj 

cijeni plina po kojoj je krajnji kupac plaćao plin postojećem opskrbljivaču, 

 daljnja 3 mjeseca (do ukupno 6 mjeseci od dana početka zajamčene opskrbe) – u 10 % većem 

iznosu od zadnje obračunate cijene plina po kojoj je krajnji kupac plaćao plin postojećem 

opskrbljivaču, 
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 po isteku 6 mjeseci od dana početka zajamčene opskrbe – opskrba prema tržišnim uvjetima. 

Zajamčeni opskrbljivač dužan je sve krajnje kupce koji kupuju plin po tržišnim uvjetima obavijestiti 

da ih inicijalno raspoređuje kao kupce koji nisu obveznici javne nabave, sve dok ne dostave dokaz o 

statusu obveznika javne nabave. 

2) Za krajnje kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom: 

 prva 3 mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe – u iznosu jednakom tarifnim stavkama za 

javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge opskrbe 

plinom na tom području donijela Agencija, 

 daljnja 3 mjeseca (do ukupno 6 mjeseci od dana početka zajamčene opskrbe) – u 10 % većem 

iznosu od tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača plinom u 

obvezi javne usluge opskrbe plinom na tom području donijela Agencija, 

 po isteku 6 mjeseci od dana početka zajamčene opskrbe – opskrba prema tržišnim uvjetima. 

 


