
Načelno energetski subjekt iznosi primjedbu na odstupanje termina 

Opskrbljivač na veleprodajnoj razini  iz Prijedloga Metodologije u odnosu 

na Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina ("Narodne 

novine", broj 14/14) u kojem se koristi termin Opskrbljivač na 

veleprodajnom tržišt . Isto tako, u pojedinim člancima se navedeni termin 

iz Prijedloga Metodologije upotrebljava u množini, čime energetski 

subjekti postavljaju pitanje da li se nakon isteka prijelaznog razdoblja 

planira model s više opskrbljivača na veleprodajnoj razini. 

Nadalje, energetski subjekti iznose načelne primjedbe na predloženu 

opskrbnu maržu koja je prema njihovim tvrdnjama preniska. 

Predložena Metodologija koncipirana je za "prijelazno razdoblje" deregulacije 

krajnje cijene plina za kućanstva, tj. za razdoblje od prestanka važenja zadnje 

odluke o veleprodajnoj cijeni plina donesene od strane Vlade Republike Hrvatske, 

pa do stvaranja preduvjeta za optimalno funkcioniranje tržišta plina. Iz tog razloga 

nastavlja se koristiti termin „opskrbljivač na veleprodajnoj razini“, pri čemu će biti 

moguće aktivno djelovanje dva ili više opskrbljivača na veleprodajnoj razini. 

Izraz "opskrbljivač na veleprodajnom tržištu" koristi se u prijelaznim i završnim 

odredbama Prijedloga Metodologije, a za razdoblje koje započinje 1. travnja 2014. 

i traje do prestanka važenja zadnje odluke o veleprodajnoj cijeni plina donesene od 

strane Vlade Republike.

Na temelju analize poslovanja opskrbljivača u obvezi javne 

usluge, pri čemu su kao trošak koji opterećuje poslovanje 

opskrbljivača u zadnje vrijeme povećani troškovi vezani uz rizike 

poslovanja, HERA je predložila povećanje opskrbne marže s 4% 

na 5% od jediničnog troška nabave plina. Dodatno, osnovica 

troška nabave plina od 1. travnja 2014. uključuje i trošak 

naknade za izlaze iz transportnog sustava, što da sada nije bio 

slučaj. Ovim izmjenama opskrbna marža se od 1. travnja 

povećava sa 0,0101 kn/kWh na 0,013 kn/kWh, tj. za 28,1 %. 

HERA smatra da je navedeni jedinični iznos od 0,013 kn/kWh 

dovoljan za pokrivanje svih opravdanih troškova opskrbljivača 

plinom u obvezi javne usluge. 

Energetski subjekt predlaže uvođenje fiksne naknade po računu u 

iznosu od 4,00 kn za pokriće dijela fiksnih troškova opskrbljivača koji se 

odnose na izradu i dostavu računa i opomena. Naime, prema mišljenju 

energetskog subjekta opskrbna marža iz Prijedloga Metodologije još 

uvijek ne pokriva sve opravdane troškove opskrbljivača. 

Vidi obrazloženje u sklopu načelnih primjedbi.  

Primjedbe na ovaj članak odnose se na neusklađenost koeficijenta 

udjela cijene proizvodnje iz formule (kpro) i definicije istoga (kovt).

HERA uvažava navedenu primjedbu te je oznaka koeficijenta udjela cijene 

proizvodnje usklađena. 
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Primjedbe na ovaj članak odnose se na stavak 4. u kojim je propisano da 

opskrbljivač na veleprodajnoj razini podatke za krajnje kupce u sustavu 

javne usluge iskazuje odvojeno od podataka za ostale krajnje kupce. S 

obzirom na navedeno energetski subjekt postavlja pitanje može li 

opskrbljivač na veleprodajnoj razini opskrbljivati i druge kupce osim onih 

u sustavu javne usluge. 

Opskrbljivač na veleprodajnoj razini, odnosno opskrbljivač na veleprodajnom 

tržištu, prodaje plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge koji opskrbljuju krajnje 

kupce korisnike javne usluge. Pri tome opskrbljivač na veleprodajnoj razini, 

odnosno opskrbljivač na veleprodajnom tržištu, istovremeno može prodavati plin i 

opskrbljivačima koji opskrbljuju krajnje kupce na tržišnim principima. Navedeno 

isključuje prodaju na tržišnim principima plina kojeg kupuje od proizvođača 

prirodnog plina temeljem Odluke o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina 

prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina („Narodne 

novine“, broj 29/14), a u razdoblju važenja navedene odluke. Iz tog razloga 

moguće je da se pojedini ugovori o transportu plina ili ugovori o skladištenju plina 

odnose na potrebe obje vrste opskrbljivača i krajnjih kupaca, onih u okviru javne 

usluge i onih na tržištu. Kako bi se utvrdio opravdani dio naknade za korištenje 

transportnog sustava, kao i naknade za korištenje sustava skladište plina, koji se 

odnosi na opskrbu u obvezi javne usluge, podatke o ugovorenim i ostvarenim 

kapacitetima te o količinama potrebno je iskazati zasebno za krajnje kupce koji 

koriste javnu uslugu, zasebno za ostale krajnje kupce, te kumulativno.  

Primjedbe na ovaj članak odnose se na stavak 3., pri čemu energetski 

subjekt smtra da je opskrbnu maržu potrebno povećati minimalno na 

iznos koji pokriva troškove opskrbljivača u obvezi javne usluge.

Vidi obrazloženje u sklopu načelnih primjedbi.  

Primjedbe na ovaj članak odnose se na napomenu ispod tablice pri 

čemu energetski subjekt predlaže dodavanje teksta da se fiksna 

naknada uvećava za iznos od 4,00 kune za izradu i dostavu računa, 

obračuna i novčanih obveza te opomena.

Vidi obrazloženje u sklopu načelnih primjedbi.  


