
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta 
Izmjene i dopune Metodologije 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  

HERA je na sjednici održanoj 21. ožujka 2014. donijela 

Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu 

opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu („Narodne novine“, broj 

38/14) (dalje: Metodologija). 

U međuvremenu, ukazala se potreba za donošenjem izmjena i 

dopuna Metodologije, te je HERA na sjednici održanoj 10. 

ožujka 2015. donijela Izmjene i dopuna Metodologije 

utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe 

plinom i zajamčenu opskrbu.  

Izmjenama i dopunama Metodologije promijenjen je način 

izračuna fiksne mjesečne naknade, na način da se u izračun iste 

dodaje fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom. Pri tome je 

fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom namijenjena 

pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja 

opskrbe plinom vezanih za krajnjeg kupca. Fiksna mjesečna 

naknada za opskrbu plinom utvrđena je kao 10% fiksne 

mjesečne naknade za distribuciju plina za pojedini tarifni 

model. Također, Izmjenama i dopunama Metodologije 

promijenjen je način izračuna varijabilnog iznosa naknade za 

opskrbu plinom na način da se izračunava kao 6,5 % jediničnog 

troška nabave plina. 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti bili 

uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

Izmjene i dopune Metodologije su donesene sukladno 

odredbama Zakona o energiji, 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 26. veljače do 8. ožujka 

2015. 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.  PLIN KONJŠČINA d.o.o. 

3. TERMOPLIN d.d. 



Razlozi 

prihvaćanja/neprihvaćanja 

pojedinih primjedbi 

zainteresirane javnosti na 

određene odredbe 

nacrta/prijedloga 

Detalji se nalaze u tablici - Javna rasprava o Izmjenama i 

dopunama Metodologije 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 

 


