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Zagreb, 12. ožujka 2014. 
 
 
 

POPRATNI DOKUMENT UZ  
PRIJEDLOG METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH 

STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU 
OPSKRBU 

 
 
Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: 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), temeljem odluke Upravnog vijeća 
na sjednici održanoj 31. prosinca 2013. donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za 
javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu („Narodne novine“, broj 158/13 i 2/14) (dalje: 
Metodologija). Isto tako, u sklopu Metodologije u Prilogu 2. doneseni su iznosi tarifnih stavki za 
javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014.   

U međuvremenu, ukazala se potreba za donošenjem nove Metodologije zbog razloga koji su opisani 
u nastavku, a na temelju kojih je izrađen Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za 
javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (dalje: Prijedlog).  

Sukladno Izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 14/14) donesenima 
u siječnju 2014., Vlada Republike Hrvatske je na 143. sjednici održanoj 27. veljače 2014. donijela 
Odluku o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina („Narodne novine“, broj 29/14), 
Odluku o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na 
veleprodajnom tržištu plina („Narodne novine“, broj 29/14), Odluku o određivanju prioriteta prilikom 
provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom 
tržištu plina („Narodne novine“, broj 29/14), Odluku o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog 
plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na 
veleprodajnom tržištu plina („Narodne novine“, broj 29/14) te Odluku o cijeni plina po kojoj je 
opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi 
opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo („Narodne novine“, broj 29/14) (dalje: Odluka o 
veleprodajnoj cijeni plina).  

Pri tome je za opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina određen energetski subjekt Hrvatska 
elektroprivreda d.d., te je Odlukom o veleprodajnoj cijeni plina određena i cijena po kojoj je isti dužan 
prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo, a u 
koju je među ostalim uključen i trošak naknade za korištenje kapaciteta transportnog sustava na 
ulazima i na izlazima iz transportnog sustava. S time u svezi, od 1. travnja 2014. opskrbljivači plinom 
više neće ugovarati kapacitete na izlazima iz transportnog sustava za potrebe krajnjih kupaca koji 
koriste javnu uslugu, već samo za potrebe krajnjih kupaca koje opskrbljuju prema tržišnim uvjetima. 
U tom smislu, točkom VII. Odluke o veleprodajnoj cijeni plina propisana je obveza prijenosa ugovora 
o transportu plina na opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina, i to u iznosu kapaciteta na izlazu 
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iz transportnog sustava kojega je opskrbljivač plinom ugovorio s operatorom transportnog sustava za 
potrebe opskrbe u obvezi javne usluge za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna 2014. 

S obzirom na navedene odluke koje se primjenjuju od 1. travnja 2014., koncept prijelaznog razdoblja 
propisan Metodologijom, a koji se zasniva na određivanju veleprodajne komponente krajnje cijene 
plina za kućanstva na temelju cijene plina iz prethodnog razdoblja, cijene plina postignute na aukciji, 
te prosječne cijene plina na odgovarajućem spot tržištu, predlaže se zadržati sve do ispunjavanja 
preduvjeta za potpunu deregulaciju krajnje cijene plina za kućanstva. U tom smislu HERA kao 
osnovne preduvjete za deregulaciju cijene plina smatra unapređenje sustava zaštite krajnjih kupaca i 
mehanizama zaštite ugroženih kupaca, uspostavu odgovarajuće razine razvijenosti veleprodajnog 
tržišta, unapređenje organizacijske i tehničke kvalificiranosti opskrbljivača u obvezi javne usluge, 
uspostavu efikasnog postupka promjene opskrbljivača plinom na razini kućanstva te raspoloživost 
prirodnog plina proizvedenog u Republici Hrvatskoj sudionicima na tržištu plina pod jednakim 
uvjetima.  

S ciljem ostvarenja navedenih preduvjeta, HERA će kontinuirano nadzirati odnose među sudionicima 
te stupanj razvoja veleprodajnog i maloprodajnog tržišta plina, te će tijekom prijelaznog razdoblja na 
temelju provedenog istraživanja funkcioniranja tržišta plina određivati osnovne parametre, tj. 
koeficijente udjela pojedinih cijena za izračun veleprodajne komponente krajnje cijene plina za 
kućanstva. Na taj način HERA će poticati razvoj konkurencije na veleprodajnom tržištu plina te 
istovremeno dozvoliti prebacivanje na krajnju cijenu opskrbe plinom samo opravdanog iznosa 
veleprodajne komponente. Navedeno će omogućiti stvaranje preduvjeta za potpunu deregulaciju 
krajnje cijene plina za kućanstva po isteku prijelaznog razdoblja, čime će započeti primjena tržišnih 
odnosa i u dijelu opskrbe kućanstava.   

U odnosu na Metodologiju, početak prijelaznog razdoblja pomiče se na 1. travnja 2017. ili ranije, 
odnosno s danom prestanka važenja posljednje odluke o veleprodajnoj cijeni plina donesene od strane 
Vlade Republike Hrvatske. 

U tekstu Metodologije predlažu se sljedeće izmjene i dopune: 

 brisanje odredbe kojom se jedinični trošak nabave plina (Tnab) ograničava kao najveći ukupni 
jedinični trošak kojeg opskrbljivači na veleprodajnoj razini mogu primijeniti za prodaju plina 
opskrbljivačima plinom u obvezi javne usluge, čime bi se omogućio efikasniji razvoj 
konkurencije na veleprodajnom tržištu tijekom prijelaznog razdoblja, pri čemu bi HERA, 
prateći uvjete i odnose među sudionicima na tržištu, omogućila prebacivanje na krajnju cijenu 
opskrbe plinom opravdanog dijela troška nabave plina na veleprodajnoj razini.   

 izmjena formule za iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina (Ts1TMi) i formule za 
izračun jediničnog troška nabave plina (Tnab), na način da trošak transporta plina za izlaze iz 
transportnog sustava (Ttr,I) postaje sastavni dio cijene transporta plina (Ctr) koja od 1. travnja 
2014. obuhvaća opravdani trošak naknade za korištenje transportnog sustava za potrebe 
opskrbe krajnjih kupaca koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom na ulazu i na izlazu iz 
transportnog sustava, a iz prethodno navedenih razloga. 

 maržu opskrbljivača na veleprodajnoj razini (M) predlaže se iz formule za izračun nabavne 
cijene plina (Cplin) prebaciti u formulu za izračun jediničnog troška nabave plina (Tnab), a s 
obzirom da se opskrbna marža (Tso) također obračunava na cjelokupni jedinični trošak nabave 
plina (Tnab). 

 u formuli za izračun nabavne cijene plina (Cplin), cijenu dobave plina (Cdob) koja prestaje 
važiti 1. travnja 2014. predlaže se zamijeniti cijenom po kojoj je proizvođač prirodnog plina 
dužan prodavati plin opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu za potrebe krajnjih kupaca koji 
koriste javnu uslugu opskrbe plinom, prema zadnjoj važećoj odluci Vlade Republike Hrvatske 
(Cpro), a s obzirom da je Vlada Republike Hrvatske donijela predmetnu odluku za razdoblje 
od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. 

 u formuli za izračun nabavne cijene plina (Cplin) se odgovarajuće uređuju nazivi koeficijenata, 
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te se u nastavku propisuje da koeficijent udjela cijene proizvodnje (kpro), koeficijent udjela 
cijene na aukciji (kauk) i koeficijent udjela cijene na spot tržištu (kspot) određuje HERA na 
temelju provedenog istraživanja funkcioniranja tržišta plina.  

 u trošku distribucije plina, uvećanje fiksne mjesečne naknade Ts2dis za iznos od 3,00 kune 
predlaže se propisati na način da se „krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine 
namijenjenoj za stanovanje, fiksna mjesečna naknada Ts2dis uvećava za iznos od 3,00 kune 
po obračunskom mjernom mjestu“, umjesto odredbe „za obračunska mjerna mjesta koja se 
nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje“, a zbog dosadašnje 
različite interpretacije u praksi te potrebe za jasnijim i nedvosmislenim definiranjem iste 
odredbe.   

 izmjena formule za izračun opskrbne marže (Tso), na način da ista iznosi 5%, umjesto 
dosadašnjih 4%, i to na osnovicu jediničnog troška nabave plina (Tnab) koja bi prema 
Prijedlogu, za razliku od do sada propisanog, uključivala i trošak transporta plina za izlaze iz 
transportnog sustava. 

 izmjena podataka i dokumentacije koju je opskrbljivač plinom dužan dostaviti u sklopu 
zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe 
plinom, kao i opskrbljivač na veleprodajnoj razini u sklopu izračuna jediničnog troška nabave 
plina. Među ostalim, predlaže se opskrbljivaču plinom propisivati obvezu dostave preslika 
predugovora i ugovora o kupoprodaji plina sklopljenih s opskrbljivačima na veleprodajnoj 
razini, a s ciljem provedbe kontinuiranog nadzora i praćenja odnosa na veleprodajnom tržištu 
plina te utvrđivanja potrebe za eventualnom korekcijom jediničnog troška nabave plina (Tnab). 

Istovremeno, za razdoblje u kojem je Odluka o veleprodajnoj cijeni plina na snazi, prijelaznim i 
završnim odredbama predlaže se propisati: 

 da se jediničnim troškom nabave plina (Tnab) smatra cijena plina utvrđena Odlukom o 
veleprodajnoj cijeni plina, pri čemu se članci 12. – 16. Metodologije kojima je propisano 
utvrđivanje jediničnog troška nabave plina (Tnab) ne primjenjuju. 

 da se za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2014. iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu 
opskrbe plinom utvrđuju u Prilogu 2.  

 da HERA utvrdi iznose tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom zasebnim odlukama, i 
to za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015. za koje je već donesena Odluka o 
veleprodajnoj cijeni plina, te za razdoblje 1. travnja 2015. do 31. ožujka 2017. za koje je već 
određen opskrbljivač na veleprodajnom tržištu, ali za koje Vlada Republike Hrvatske još nije 
donijela Odluku o veleprodajnoj cijeni plina.  

 da se opskrbljivaču plinom omogući samostalno donošenje odluke o iznosu tarifnih stavki za 
javnu uslugu opskrbe plinom u razdoblju od 1. travnja 2014., uz uvjet da ti iznosi nisu veći 
od iznosa tarifnih stavki definiranih Prilogom 2. Metodologije, odnosno odlukama o iznosu 
tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom koje će HERA donijeti za razdoblja nakon 1. 
siječnja 2015. Ukoliko bi iznosi tarifnih stavki bili veći, opskrbljivač plinom je dužan 
podnijeti zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih stavki. 

 da su opskrbljivač plinom, odnosno opskrbljivač na veleprodajnoj razini dužni HERA-i 
dostavljati podatke iz članka 21. stavak 1., odnosno stavak 2. Metodologije, i to do 1. 
studenoga svake godine, a bez podnošenja zahtjeva za određivanje, odnosno promjenu iznosa 
tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom. 

 da je najkasnije mjesec dana prije prestanka posljednje odluke o veleprodajnoj cijeni plina 
opskrbljivač plinom dužan podnijeti zahtjev za određivanje, odnosno promjenu iznosa tarifnih 
stavki za javnu uslugu opskrbe plinom iz članka 21. stavak 1. Metodologije, a opskrbljivač na 
veleprodajnoj razini dostaviti podatke i dokumentaciju iz stavka 2. istoga članka HERA-i, i 
to za razdoblje koje započinje prvim danom prestanka važenja posljednje odluke o 
veleprodajnoj cijeni plina i završava 31. prosinca iste godine. 


