
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta 
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu 

uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu 

Stvaratelj dokumenta, tijelo 

koje provodi savjetovanje  
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 

Svrha dokumenta  

Metodologijom se određuju: 

- ciljevi i načela Metodologije,  

- značajke Metodologije,  

- tarifne stavke i tarifni modeli,  

- struktura i način formiranja iznosa tarifnih stavki za 

javnu uslugu opskrbe plinom,  

- način, elementi i kriteriji za izračun pojedinih 

komponenti u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom, i 

to troška nabave plina, troška distribucije plina i troška 

poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge,  

- način određivanja iznosa tarifnih stavki za zajamčenu 

opskrbu,  

- dostava podataka i podloga koji se koriste za izračun 

krajnje cijene opskrbe plinom. 

Vlade Republike Hrvatske 27. veljače 2014. donijela više 

odluka kojima je, između ostalog, određen opskrbljivač na 

veleprodajnom tržištu plina (Hrvatska elektroprivreda d.d.) kao 

i cijena po kojoj je isti dužan prodavati plin opskrbljivačima u 

obvezi javne usluge za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo, 

ukazala se potreba za donošenjem nove Metodologije 

utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe 

plinom i zajamčenu opskrbu. 

Prema Metodologiji, za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 

2014. iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom 

utvrđeni su u Prilogu 2. koji je sastavni dio Metodologije. Za 

razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2015., iznose tarifnih 

stavki za javnu uslugu opskrbe plinom HERA će utvrditi 

odlukom.  

Metodologija je stupila na snagu 1. travnja 2014., čime je 

prestala važiti Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za 

javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu ("Narodne 

novine", broj 158/13 i 2/14). 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti bili 

uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

Metodologija je donesena sukladno odredbama  Zakona o 

energiji, Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti i Zakona o 

tržištu plina. 
  

 

Je li nacrt bio objavljen na DA www.hera.hr 



internetskim stranicama ili na 

neki drugi odgovarajući 

način? 

 

Javna rasprava je bila otvorena 

od 12. ožujka do 18. ožujka 

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. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. 

2.  PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o. 

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 javnu uslugu opskrbe 

plinom i zajamčenu opskrbu – rezultati javne rasprave 

Troškovi provedenog 

savjetovanja  

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove 

 


