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Napomene: 

1. U nastavku ovog obrasca upisuju se načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta te primjedbe i prijedlozi 

za pojedine članke. Tablice se mogu slobodno proširivati. 

2. Ukoliko se obrazac primjedbi šalje poštom ili faksom (01/6115-344), obrazac je potrebno potpisati. 

Obrasci se šalju na adresu 

 Hrvatska energetska regulatorna agencija 

 „za savjetovanje“ 

 Ulica grada Vukovara 14 

 10000 Zagreb  
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Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta 
 

 

Prije svega, u konkretnom slučaju je potrebno istaknuti kako je u ovako kratko ostavljenom roku za javnu raspravu o 

Prijedlogu Metodologije koji donosi tako značajne izmjene u sustav opskrbe prirodnim plinom nemoguće izvršiti 

potpunu analizu koja bi rezultirala stvaranjem potpunog prikaza primjedbi na sadržaj predložene Metodologije. U tom 

smislu valja istaknuti kako je u komparativnim pravnim sustavima Europske unije za uređivanje odnosa koji se nastoje 

urediti Prijedlogom Metodologije potrebno predvidjeti dulje vremensko razdoblje, a sa ciljem pripreme sveobuhvatnih 

rješenja koja bi ovako važna pitanja regulirala na dulje vremensko razdoblje. 

 

Osnovna sadržajna primjedba na prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe 

plinom i zajamčenu opskrbu, odnosi se na upitnu mogućnost postizanja ciljeva zbog kojih se predmetna Metodologija 

donosi. Naime, uslijed činjenice kako je Prijedlogom definirano da opskrbna marža služi samo za pokrivanje 

opravdanih troškova poslovanja te da se za određivanje krajnje cijene opskrbe plinom primjenjuje načelo gornje 

granice cijene, moguće je da iste potencijalno rezultiraju kršenjem propisa kojima je u Republici Hrvatskoj zabranjena 

primjene dampinških cijena (Zakon o trgovini). Razlog za to proizlazi iz činjenice da će svaki opskrbljivač koji 

primjeni cijenu koja je niža od propisane zapravo vršiti uslugu opskrbe ispod cijene koštanja predmetne usluge.  

 

Odredbe Prijedloga kojima je propisano da opskrbna marža služi samo za pokrivanje opravdanih troškova poslovanja 

isto tako je protivna i odredbama o obvezi omogućavanja opskrbljivačima da ostvare određeni prinos na razumno 

uložena sredstva (Zakon o energiji).  

 

Mišljenja smo kako je iz navedenog razloga Prijedlog Metodologije potrebno izmijeniti na način koji će 

opskrbljivačima omogućiti ostvarivanje prinosa na uložena sredstva (i povrh opravdanih troškova), a bez čega neće 

biti moguće osigurati primjenu načela gornje granice cijene.  

 

Daljnje primjedbe odnose se na utvrđivanje iznosa opskrbne marže u jedinstvenom iznosu za sve opskrbljivače čime 

se ne uvažava činjenica kako opskrbljivači koji djeluju na različitim područjima imaju i različite troškove poslovanja, 

a što se osobito odnosi na one opskrbljivače koji posluju na područjima na kojima prirodni plin u prošlosti nije bio 

dostupan.  

 

Mišljenja smo kako je odredbe Prijedloga Metodologije potrebno i dodatno pojasniti u dijelu u kojem se iste odnose na 

označavanje pojedinih godina regulacijskog razdoblja kod kojih se koriste vrlo slični pojmovi koji mogu dovesti do 

pogrešnog tumačenja (posebice se to odnosi na paralelno korištenje pojmova prethodne plinske godine i prethodne 

godine t-1). 

 

 



3 

Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno 

podlogama 

 

Članak 1.  

Članak 2.  

Članak 3. Stavak 2. alineja 2. Prijedloga 

 

Člankom 3. Stavkom 2. alinejom 2. Prijedloga propisana je definicija pojma opskrbne marže koji se 

definira kao iznos koji služi za pokrivanje opravdanih troškova poslovanja opskrbljivača plinom i 

kao jedna od komponenti krajnje cijene opskrbe plinom.  

 

Mišljenja smo kako je opisana definicija pojma opskrbne marže protivna članku 29. stavku 3. 

Zakona o energiji (NN br. 120/12). Naime, predmetnom odredbom Zakona o energiji je propisano 

kako se metodologija temelji na opravdanim troškovima poslovanja, održavanja, zamjene, izgradnje 

ili rekonstrukcije objekata i zaštite okoliša te mora osigurati odgovarajući povrat na razumno uložena 

sredstva, a može se zasnivati na metodi poticajne regulacije ili nekoj drugoj metodi ekonomske 

regulacije. Ukoliko bi se propisalo da opskrbna marža služi samo za pokrivanje opravdanih troškova, 

opskrbljivačima ne bi bilo moguće postići povrat na razumno uložena sredstva. 

 

Iz navedenog razloga predmetnu odredbu Prijedloga je potrebno izmijeniti na način da se ista uskladi 

s člankom 29. stavkom 3. Zakona o energiji i predvidi mogućnost kroz opskrbnu maržu da 

opskrbljivač ostvari povrat na razumno uložena sredstva.  

 

Stavak 2. alineja 3. i 4. Prijedloga 

 

Članak 3. stavak 2. alineja 3. i 4. Prijedloga predviđa definicije pojmova prethodne godine t-1 i 

regulacijske godine t. 

 

Mišljenja smo kako su zbog neujednačenosti terminologije koja se koristi u Prijedlogu moguća 

dvostruka tumačenja značenja pojedinih pojmova vezanih uz obvezu dostave podataka za pojedine 

godine regulacijskog razdoblja. Naime, u Prijedlogu se u tu svrhu koriste slijedeći pojmovi: 

- prethodna godina t-1 sa značenjem kalendarske godine koja prethodi regulacijskoj godini 

(članak 2. stavak 2. alineja 3. Prijedloga), 

- regulacijska godina t sa značenjem kalendarske godine za koju se utvrđuje krajnja cijena 

opskrbe plinom (članak 2. stavak 3. alineja 4. Prijedloga), 

- prethodna plinska godina sa značenjem plinske godine koja prethodi godini u kojoj je 

opskrbljivač plinom dužan HERA-i dostaviti podatke potrebne za određivanje odnosno 

promjenu iznosa tarifnih stavki (članak 22. stavak 1. alineja 1, 2. i 5. Prijedloga), 

- tekuća plinska godina sa značenjem plinske godine u kojoj je opskrbljivač plinom dužan 

HERA-i dostaviti podatke potrebne za određivanje odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki 

(članak 22. stavak 1. alineja 3, 4. i 5. Prijedloga) 

- tekuća skladišna godina sa značenjem skladišne godine u kojoj je opskrbljivač plinom na 

veleprodajnoj razini dužan HERA-i dostaviti podatke potrebne za izračun jediničnog troška 

nabave plina za regulacijsku godinu t. 

 

Uzimajući u obzir da se u Prijedlogu koristi više naprijed navedenih pojmova koji se referiraju na 

pojedine godine regulacijskog razdoblja od kojih se za pojedine koriste vrlo slični pojmovi (posebice 

u slučaju pojmova prethodna godina t-1 i prethodna godina), mišljenja smo kako bi značenje istih 

valjalo utvrditi u članku u kojem se utvrđuju definicije pojmova (članak 3.) te da se savjetuje 

odabrati nazive za predmetne pojmove koje bi snažnije naznačile različitost značenja predmetnih 

pojmova. 

 

Članak 4. Alineja 1. 

 

Člankom 4. propisani su ciljevi Metodologije koji, između ostalog, obuhvaćaju stvaranje preduvjeta 

za optimalno funkcioniranje tržišta plina te poticanje razvoja učinkovitog tržišnog natjecanja u 

prijelaznom razdoblju, kada preduvjeti za tržišno formiranje cijena plina za kućanstva u Republici 

Hrvatskoj nisu ispunjeni, kao što su uspostavljanje sustava zaštite ugroženih kupaca, odgovarajuća 
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razina razvijenosti veleprodajnog tržišta, ostvarenje tehničkih preduvjeta za efikasnu promjenu 

opskrbljivača plinom za kućanstva i raspoloživost prirodnog plina proizvedenog u Republici 

Hrvatskoj sudionicima na tržištu plina pod jednakim uvjetima.  

 

Mišljenja smo kako postojeći tekst Prijedloga neće omogućiti postizanje naprijed navedenih ciljeva. 

Razlozi za to proizlaze iz slijedećih odredaba Prijedloga: 

a) odredbe članka 3. stavka 2. alineje 2. kojom je definirano da opskrbna marža služi samo za 

pokrivanje opravdanih troškova poslovanja, 

b) odredbe članka 5. alineje 1. kojom je određeno da se za određivanje krajnje cijene opskrbe 

plinom primjenjuje načelo gornje granice cijene (kao i ostalih odredbi Prijedloga temeljem 

kojih je predmetno načelo razrađeno). 

 

Ukoliko bi se predmetne odredbe doista primijenile, iste bi potencijalno mogle rezultirati kršenjem 

propisa kojima je u Republici Hrvatskoj propisana zabrana primjene dampinških cijena. Riječ je o 

zabrani propisanoj člankom 64. stavkom 1. alinejom 1. Zakona o trgovini (NN br. 87/2008, 96/2008, 

116/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013). Naime, predmetnom odredbom zabranjena je 

prodaja robe ispod njezine nabavne cijene s porezom na dodanu vrijednost. Dakle, ukoliko bi neki od 

opskrbljivača primjenom načela gornje granice cijene odlučio opskrbljivati krajnje kupce po cijeni 

nižoj od krajnje cijene opskrbe plinom (odobrene od strane HERA-e), a da pritom njegova opskrbna 

marža pokriva samo opravdane troškove poslovanja (a što je i propisano člankom 3. stavkom 2. 

alinejom 2. Prijedloga), isti bi zapravo vršio uslugu opskrbe ispod cijene njena koštanja čime bi 

izravno kršio naprijed spomenutu odredbu Zakona o trgovini. Opskrbljivač bi se time izložio sankciji 

moguće zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do 30 dana i novčanoj kazni u visini od 50.000,00 

do 250.000,00 kuna.  

 

Uzimajući navedeno u obzir, mišljenja smo kako su naprijed spomenuta načela na kojima su 

zasnovane odredbe Prijedloga potrebno prilagoditi na način koji bi opskrbljivačima omogućio 

stjecanje određene razine prinosa na razumno uložena sredstva, a sve s ciljem usklađivanja odredaba 

Prijedloga sa Zakonom o energiji (prije svega s člankom 29. stavkom 3.) i Zakonom o trgovini (prije 

svega s člankom 54. stavkom 1. alinejom 1. Zakona o trgovini).  

 

Članak 5. Alineja 1 

 

Člankom 5. alinejom 1. Prijedloga propisano je kako se za određivanje krajnje cijene opskrbe plinom 

primjenjuje načelo gornje granice cijene.  

 

Kao što je već navedeno u komentaru koji se odnosi na članak 4. Prijedloga, predmetna odredba u 

vezi s člankom 3. stavkom 1. alinejom 2. Prijedloga može za rezultat imati potencijalno kršenje 

važećih propisa i to Zakona o trgovini i Zakona o energiji. S tim u vezi upućujemo na naš komentar 

u odnosu na članak 4. Prijedloga.  

 

Alineja 2 

 

Člankom 5. alinejom 2. Prijedloga propisano je kako krajnja cijena opskrbe plinom treba pokriti sve 

opravdane troškove nabave plina i opravdane troškove poslovanja opskrbljivača plinom. 

 

Mišljenja smo kako se predmetna odredba protivi članku 29. stavku 3. Zakona o energiji (NN br. 

120/12) koja propisuje kako se metodologija temelji na opravdanim troškovima poslovanja, 

održavanja, zamjene, izgradnje ili rekonstrukcije objekata i zaštite okoliša te mora osigurati 

odgovarajući povrat na razumno uložena sredstva, a može se zasnivati na metodi poticajne regulacije 

ili nekoj drugoj metodi ekonomske regulacije. Ukoliko bi se propisalo da krajnja cijena opskrbe 

plinom treba pokriti samo troškove nabave plina i opravdane troškove poslovanja, neće biti moguće 

ostvariti povrat na razumno uložena sredstva.  

 

Iz navedenog razloga predmetnu odredbu Prijedloga je potrebno izmijeniti na način da krajnja cijena 

opskrbe pored pokrića troškova nabave plina i opravdanih troškova poslovanja, mora osigurati i 

povrat na razumno uložena sredstva.  

 

Članak 6.  

http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2008B87A2790&Ver=1
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2008B96A2998&Ver=2
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2008B116A3350&Ver=3
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2008B116A3351&Ver=4
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2009B76A1857&Ver=5
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2011B114A2222&Ver=6
http://www.iusinfo.hr/Publication/Content.aspx?Sopi=NN2013B68A1349&Ver=7
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Članak 7.  

Članak 8.  

Članak 9.  

Članak 10.  

Članak 11.  

Članak 12.  

Članak 13.  

Članak 14.  

Članak 15.  

Članak 16.  

Članak 17.  

Članak 18.  

Članak 19. Stavak 1. 

 

Člankom 19. stavkom 1. Prijedloga propisano je kako je opskrbna marža namijenjena pokrivanju 

svih opravdanih operativnih troškova opskrbljivača plinom, uključujući amortizaciju, kao i 

odgovarajućeg prinosa na regulirana sredstva. 

 

Mišljenja smo kako predmetna formulacija nije u skladu s odredbom članka 3. stavka 2. alineje 2. 

Prijedloga, a kojom je propisana definicija pojma opskrbne marže koja ne uključuje prinos na 

regulirana sredstva.  

 

Slijedom navedenog, mišljenja smo kako je definiciju pojma opskrbne marže potrebno uskladiti s 

odredbom članka 19. stavka 1. Prijedloga i to na način da obje odredbe omogućuju opskrbljivačima 

stjecanje određene razine prinosa na razumno uložena sredstva. 

 

Stavak 2. 

 

Člankom 19. stavkom 2. Prijedloga propisano je kako se opskrbna marža utvrđuje u jediničnom 

iznosu za opskrbljivače plinom za regulacijsku godinu t. 

 

Iz navedene odredbe proizlazi kako se iznos opskrbne marže određuje u jednakom iznosu za sve 

opskrbljivače plinom. Mišljenja smo kako takovim određivanjem iznosa opskrbne marže ne samo da 

se onemogućuje ostvarivanje prinosa na uložena sredstva, već se dovodi u pitanje i mogućnost 

pokrića opravdanih operativnih troškova opskrbljivača plinom. Naime, valja istaknuti kako nije 

realno očekivati da će svi opskrbljivači u Republici Hrvatskoj imati jednaku visinu operativnih 

troškova. U tom smislu je potrebno voditi računa o tome da će pojedini opskrbljivači koji svoju 

djelatnost vrše na područjima gdje do početka obavljanja djelatnosti prirodni plin kao energent nije 

bio dostupan imati znatno veće troškove usmjerene na povećanje atraktivnosti prirodnog plina i 

motiviranje prelaska krajnjih kupaca na prirodni plin kao izvor energije.  

 

Iz navedenog razloga predlažemo izmjenu članka 19. stavka 2. Prijedloga na način da se visina 

opskrbne marže u pogledu operativnih troškova utvrđuje pojedinačno za svakog opskrbljivača, a 

uzimajući u obzir stvarne opravdane troškove koje pojedini opskrbljivači imaju prilikom obavljanja 

djelatnosti opskrbe.  
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Članak 20. Stavak 1. 

 

Člankom 20. stavkom 1. propisan je način utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu 

za krajnje kupce koji kupuju plin po tržišnim uvjetima i to na način da:  

 se prvih mjesec dana od dana početka zajamčene opskrbe tarifne stavke utvrđuju u iznosu 

jednakom zadnjoj obračunatoj cijeni plina po kojoj je krajnji kupac plaćao plin postojećem 

opskrbljivaču, 

 se daljnja 2 mjeseca (do ukupno 3 mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe) tarifne 

stavke  utvrđuju u 10 % većem iznosu od zadnje obračunate cijene plina po kojoj je krajnji 

kupac plaćao plin postojećem opskrbljivaču, 

 se po isteku 3 mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe vrši opskrba prema tržišnim 

uvjetima. 

 

Mišljenja smo kako bi zbog povećanih troškova koje zajamčeni opskrbljivači imaju u prvim 

mjesecima od trenutka preuzimanja opskrbe zajamčenih kupaca, tarifne stavke već od prvog mjeseca 

zajamčene opskrbe trebale biti utvrđene u 10% većem iznosu od zadnje obračunate cijene plina po 

kojoj je krajnji kupac plaćao plin postojećem opskrbljivaču. Isto tako, kako bi se omogućila 

nadoknada troškova koji time nastaju opskrbljivaču, vremensko razdoblje unutar kojeg bi krajnji 

kupac plaćao uvećani iznos tarifnih stavaka bi valjalo produžiti na razdoblje od 6 mjeseci računajući 

od početka zajamčene opskrbe.  

 

Stavak 2. 

 

Člankom 20. stavkom 2. propisan je način utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu 

za krajnje kupce koji su obveznici primjene postupka javne nabave i to na način da:  

 se prva 3 mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe tarifne stavke utvrđuju u iznosu 

jednakom zadnjoj obračunatoj cijeni plina po kojoj je krajnji kupac plaćao plin postojećem 

opskrbljivaču,  

 se daljnja 3 mjeseca (do ukupno 6 mjeseci od dana početka zajamčene opskrbe) tarifne 

stavke utvrđuju  u 10 % većem iznosu od zadnje obračunate cijene plina po kojoj je krajnji 

kupac plaćao plin postojećem opskrbljivaču,  

 se po isteku 6 mjeseci od dana početka zajamčene opskrbe vrši opskrba prema tržišnim 

uvjetima.  

 

I u ovom slučaju smo mišljenja kako bi zbog povećanih troškova koje zajamčeni opskrbljivači imaju 

u prvim mjesecima od trenutka preuzimanja opskrbe zajamčenih kupaca, tarifne stavke već od prvog 

mjeseca zajamčene opskrbe kupaca koji su obveznici primjene postupka javne nabave trebale biti 

utvrđene u 10% većem iznosu od zadnje obračunate cijene plina po kojoj je krajnji kupac plaćao plin 

postojećem opskrbljivaču. Isto tako, kako bi se omogućila nadoknada troškova koji time nastaju 

opskrbljivaču, vremensko razdoblje unutar kojeg bi krajnji kupac plaćao uvećani iznos tarifnih 

stavaka trebalo bi ukupno trajati 6 mjeseci računajući od početka zajamčene opskrbe.  

 

Članak 21. Člankom 21. propisan je način utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje 

kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom i to na način da:  

 se prva 3 mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe tarifne stavke utvrđuju u iznosu 

jednakom tarifnim stavkama za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača 

plinom na tom području donijela HERA, 

 se daljnja 3 mjeseca (do ukupno 6 mjeseci od dana početka zajamčene opskrbe) tarifne 

stavke utvrđuju  u 10 % većem iznosu od tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom 

koje je za opskrbljivača plinom na tom području donijela HERA, 

 se po isteku 6 mjeseci od dana početka zajamčene opskrbe vrši opskrba prema tržišnim 

uvjetima.  

 

Mišljenja smo kako bi zbog povećanih troškova koje zajamčeni opskrbljivači imaju u prvim 

mjesecima od trenutka preuzimanja opskrbe zajamčenih kupaca, tarifne stavke već od prvog mjeseca 

zajamčene opskrbe trebale biti utvrđene u 10% većem iznosu od tarifnih stavki za javnu uslugu 

opskrbe plinom koje je za opskrbljivača plinom na tom području donijela HERA. Isto tako, kako bi 

se omogućila nadoknada troškova koji time nastaju opskrbljivaču, vremensko razdoblje unutar kojeg 

bi krajnji kupac plaćao uvećani iznos tarifnih stavaka bi valjalo produžiti na razdoblje od 6 mjeseci 

računajući od početka zajamčene opskrbe.  
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Članak 22. Člankom 22. Prijedloga propisan je postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu 

iznosa tarifnih stavki te podaci i dokumentacija koju su opskrbljivači obvezni dostaviti u postupku 

određivanja iznosa tarifnih stavki. U tu svrhu u predmetnom članku se navode i pojedine godine za 

koje opskrbljivači moraju dostaviti podatke u postupku utvrđivanja iznosa tarifnih stavki.  

 

Kao što je već navedeno u primjedbama na članak 3. stavak 2. alineju 3. i 4. Prijedloga zbog 

neujednačenosti terminologije koja se koristi moguća su dvostruka tumačenja značenja pojedinih 

pojmova vezanih uz obvezu dostave podataka za pojedine godine regulacijskog razdoblja.  

 

Uzimajući u obzir da se u odnosu na pojedine godine regulacijskog razdoblja koristi više pojmova od 

kojih su pojedini vrlo slični (posebice u slučaju pojmova prethodna godina t-1 i prethodna godina), 

mišljenja smo kako bi značenje istih valjalo utvrditi u članku u kojem se utvrđuju definicije pojmova 

(članak 3.) te se savjetuje utvrditi nazive za predmetne pojmove koji bi snažnije naznačili različitost 

značenja predmetnih pojmova. 

 

Članak 23.  

Članak 24.  

Članak 25.  

Članak 26.  

Članak 27.  

Članak 28.  

Članak 29.  

Članak 30.  

Članak 31.  

Članak 32.  

Članak 33.  

PRILOG 1.  

PRILOG 2.  

 


