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Svrha dokumenta  

Metodologijom se određuju: 

 jednadžbe za utvrđivanje cijene energije uravnoteženja 

plinskog sustava, 

 referentna cijena plina. 

Referentna cijena plina utvrđuje se kao „košarica“ cijena koju 

čine cijena plina opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina, 

utvrđena odlukom Vlade Republike Hrvatske, s udjelom od 

75% i cijena plina na plinskoj burzi Central European Gas 

Hub AG (CEGH), s udjelom od 25 %. 

Metodologijom se cijena plina na plinskoj burzi Central 

European Gas Hub AG (CEGH) utvrđuje za naredni mjesec kao 

suma prosjeka dnevnih iznosa cjenovnog indeksa „CEGHIX®“ 

u razdoblju od 1. do 25. dana u tekućem mjesecu, koji 

predstavlja zadnji dostupan podatak o razini cijena na plinskoj 

burzi CEGH, i  promjene prosječnog mjesečnog iznosa 

cjenovnog indeksa „CEGHIX®“ u istom mjesecu prethodne 

godine (istovjetan mjesecu za koji se utvrđuje cijena) u odnosu 

na mjesec koji je prethodio tom mjesecu, pri čemu ta promjena 

odražava očekivanu sezonsku promjenu cijene za naredni 

mjesec, s utjecajem od 50%.  

Prema Metodologiji pozitivnu i negativnu cijenu energije 

uravnoteženja utvrđuje Hrvatski operator tržišta energije 

mjesečno za naredni mjesec te ih javno objavljuje na svojim 

internetskim stranicama.  

Metodologijom se određuje i jedinična cijena plina za izračun 

nadoknade gubitaka plina u distribucijskom sustavu u iznosu 

regulirane cijene plina pri kojoj opskrbljivač na veleprodajnom 

tržištu plina prodaje plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge, 

sukladno važećoj odluci Vlade Republike Hrvatske. 

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 

regulaciji energetskih djelatnosti i Zakona o tržištu plina.  

 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili na 

neki drugi odgovarajući 

način? 

 

DA www.hera.hr 

Javna rasprava je bila otvorena 

od 11. prosinca do 21. prosinca 

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. Crodux plin d.o.o., Zagreb 

2. Econgas d.o.o., Zagreb 

3. Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Zagreb, 

4. Incergo d.o.o., Zagreb 

5. Međimurje-plin d.o.o., Čakovec 

6. Prvo plinarsko društvo d.o.o., Vukovar 

7. Proenergy d.o.o., Zagreb 

8. Trgovina i opskrba energetntima 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 cijene energije uravnoteženja plinskog sustava – 

rezultati javne rasprave 

Troškovi provedenog 

savjetovanja  

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 

financijske troškove 

 


