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Naslov dokumenta 
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za 

skladištenje plina 

Stvaratelj dokumenta, tijelo 

koje provodi savjetovanje  
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 

Svrha dokumenta  

Metodologije zasniva se na metodi poticajne regulacije, 

odnosno na metodi maksimalno dozvoljenog prihoda.  

Metodologijom se određuju:  

 formula i elementi za izračun dozvoljenog prihoda 

operatora sustava skladišta plina, 

 postupak revizije dozvoljenog prihoda,  

 raspodjela dozvoljenog prihoda te način, elementi i 

kriteriji za izračun iznosa tarifnih stavki, 

 koeficijenti za izračun naknade za korištenje kapaciteta 

sustava skladišta plina, 

 obračun naknade za korištenje sustava skladišta plina za 

korisnika sustava skladišta plina, 

 značajke i preduvjeti za uspostavu regulatornog računa 

te način, elementi i kriteriji za izračun i za reviziju 

iznosa tarifnih stavki u modelu regulatornog računa, 

 postupak podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno 

promjenu iznosa tarifnih stavki,  

 podaci, dokumentacija i ostale podloge koje se koriste 

za izračun i za reviziju dozvoljenog prihoda i za izračun 

iznosa tarifnih stavki. 

Metodologijom se utvrđuje:  

 regulacijsko razdoblje kao višegodišnje razdoblje za 

koje se, zasebno za svaku regulacijsku godinu, utvrđuju 

dozvoljeni prihodi i iznos tarifnih stavki, tijekom kojega 

se primjenjuju pojedini nepromjenjivi elementi za 

izračun dozvoljenog prihoda, a po isteku kojega se 

provodi revizija dozvoljenih prihoda,  

 operator sustava skladišta plina HERA-i podnosi 

zahtjev za određivanje iznosa tarifnih stavki sa sve 

godine regulacijskog razdoblja, 

 trajanje prvog regulacijskog razdoblja započinje od 

dana stupanja na snagu iznosa tarifnih stavki za 

skladištenje plina, odnosno od 1. travnja 2014. i traje do 

31. prosinca 2016.,  

 trajanje drugog i narednih regulacijskih razdoblja pet 

godina,   

 novi operator koji je ishodio dozvolu Agencije može 

podnijeti zahtjev za određivanje iznosa tarifnih stavki 

za skladištenje plina i nakon 1. rujna u godini T-1 ili 

tijekom regulacijskog razdoblja, pri čemu se dozvoljeni 

prihodi i iznos tarifnih stavki za godine regulacijskog 

razdoblja utvrđuju primjenom odredbi ove 

Metodologije na odgovarajući način. 



Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti bili 

uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

Metodologija je izrađena na način da se uzimaju u obzir 

odredbe svih zakonskih i podzakonskih propisa iz područja 

plina u Republici Hrvatskoj, a posebno Zakona o energiji, 

Zakona o tržištu plina i Zakona o regulaciji energetskih 

djelatnosti. 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na 

neki drugi odgovarajući 

način? 

 

DA www.hera.hr 

Javna rasprava je bila otvorena 

od 17. siječnja do 1. veljače 

2014. godine. 

www.hera.hr 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti 

dostavili svoja očitovanja? 

Energetski subjekti koji imaju dozvolu HERA-e za 

obavljanje energetske djelatnosti: 
  

1. Podzemno skladište plina d.o.o., Zagreb. 

 

      

Razlozi 

prihvaćanja/neprihvaćanja 

pojedinih primjedbi 

zainteresirane javnosti na 

određene odredbe 

nacrta/prijedloga 

Detalji se nalaze u tablici - Javna rasprava o Metodologiji 

utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina – 

rezultati javne rasprave 

Troškovi provedenog 

savjetovanja  

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove 

 


