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Zagreb, 1. ožujka 2018.

PRIJEDLOG METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH
STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I
ZAJAMČENU OPSKRBU
- popratni dokument uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u razdoblju
od 2. do 18. ožujka 2018. -

Na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. ožujka 2017., Hrvatska energetska regulatorna agencija
(dalje: HERA) donijela je Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe
plinom i zajamčenu opskrbu (dalje: važeća Metodologija). Važećom Metodologijom određuje se,
između ostalog, 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
te način određivanja iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu.
Prijedlog nove Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i
zajamčenu opskrbu (dalje: Prijedlog nove Metodologije) usklađen je s odredbama novog Zakona o
tržištu plina („Narodne novine“, broj 18/18) (dalje: Zakon), te se ovim putem upućuje na savjetovanje
sa zainteresiranom javnošću.
Prema odredbama Zakona, opskrbljivač plinom koji je do stupanja na snagu Zakona nositelj obveze
javne usluge opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo za područje jedinice područne
(regionalne) samouprave, određuje se i dalje opskrbljivačem plinom u obvezi javne usluge za to
područje prema istim uvjetima i to do 31. ožujka 2021. Za razdoblje od 1. travnja 2021., HERA je
obvezna najkasnije do 31. prosinca 2020. provesti javni natječaj i odabrati opskrbljivače u obvezi
javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo.
Osim navedenog natječaja, HERA je dužna u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu Zakona
provesti javni natječaj i najkasnije 1. srpnja 2018. odlukom odrediti opskrbljivača na
veleprodajnom tržištu za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021. Nakon 31. ožujka
2021. uloga opskrbljivača na veleprodajnom tržištu se ukida. Na postupak određivanja opskrbljivača
na veleprodajnom tržištu primjenjuje se, među ostalim, kriterij najniže premije iskazane na natječaju,
odnosno fiksnog dijela referentne cijene po kojoj će opskrbljivač na veleprodajnom tržištu prodavati
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plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge, a što treba biti u skladu s Prijedlogom nove Metodologije.
Do određivanja opskrbljivača na veleprodajnom tržištu, odnosno do 1. kolovoza 2018., za
opskrbljivača na veleprodajnom tržištu Zakonom je određen energetski subjekt Hrvatska
elektroprivreda - dioničko društvo, koji u razdoblju od 1. travnja 2018. do 1. kolovoza 2018.
primjenjuje cijenu iz Odluke 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 18/17) u iznosu od 0,1809 kn/kWh.
Opskrbljivač u obvezi javne usluge ima slobodan izbor da plin za potrebe javne usluge nabavlja od
opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina ili na tržištu. Ukoliko je opskrbljivač u obvezi javne
usluge odlučio kupovati plin od opskrbljivača na veleprodajnom tržištu, a ne na tržištu, ima pravo od
opskrbljivača na veleprodajnom tržištu po reguliranim uvjetima kupovati plin za potrebe krajnjih
kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe do kraja plinskog dana 31. ožujka
2021. Također, opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je sklopiti ugovor o prodaji plina s
opskrbljivačem na veleprodajnom tržištu do 10. ožujka 2018. godine za razdoblje od 1. travnja 2018.
do 31. ožujka 2019., do 1. ožujka 2019. za razdoblje od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. i do 1.
ožujka 2020. za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021.
Sukladno navedenim odredbama Zakona, Prijedlog nove Metodologije, između ostalog, treba
definirati formulu i način utvrđivanja referentne cijene, a koja je najviša cijena po kojoj opskrbljivač
na veleprodajnom tržištu može prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge za potrebe
krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, a što se navodi u
prijelaznim i završnim odredbama Prijedloga nove Metodologije.
S obzirom da je HERA-ina obveza prema odredbama Zakona provođenje analize funkcioniranja
tržišta plina uz mogućnost određivanja potrebnih i razmjernih mjera za promoviranje učinkovitog
tržišnog natjecanja i osiguranje optimalnog funkcioniranja tržišta plina, jedan od osnovnih ciljeva pri
izradi Prijedloga nove Metodologije je približavanje potpunom tržišnom formiranju krajnje cijene
opskrbe plinom uz osiguranje zaštite krajnjih kupaca.
Na temelju Prijedloga nove Metodologije, regulacijska godina t je definirana kao razdoblje od 12
mjeseci za koje se utvrđuje krajnja cijena opskrbe plinom, a koje traje od 1. travnja sadašnje
kalendarske godine (kalendarska godina u kojoj se utvrđuje cijena) do 31. ožujka naredne
kalendarske godine. Sukladno odredbama Zakona, HERA je dužna iznose tarifnih stavki objaviti
u »Narodnim novinama« i na svojim mrežnim stranicama najmanje deset dana prije početka
njihove primjene od strane opskrbljivača u obvezi javne usluge i zajamčenog opskrbljivača. Stoga
HERA planira krajnju cijenu opskrbe plinom po odredbama nove Metodologije prvi puta
utvrđivati u srpnju 2018. godine za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. i od 1. siječnja
do 31. ožujka 2019., dok za naredne regulacijske godine HERA planira krajnju cijenu opskrbe
plinom utvrđivati u veljači za razdoblje od 1. travnja sadašnje kalendarske godine do 31. ožujka
naredne kalendarske godine.
Prijedlog nove Metodologije koncipiran je na način da se u redovnim odredbama propisuje
utvrđivanje krajnje cijene opskrbe plinom za razdoblje nakon 31. ožujka 2021., dok se u prijelaznim
odredbama propisuje utvrđivanje krajnje cijene opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do
31. ožujka 2021.
Konačno, potrebno je naglasiti da se za određivanje krajnje cijene opskrbe plinom u važećoj
Metodologiji primjenjuje načelo gornje granice cijene. To konkretno znači da opskrbljivač u obvezi
javne usluge može samostalno donijeti odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom
uz uvjet da tako doneseni iznosi nisu veći od iznosa tarifnih stavki za odgovarajuće razdoblje koje je
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donijela HERA-a. Navedena odredba je zadržana i u Prijedlogu nove Metodologije, a njenom
primjenom se opskrbljivaču u obvezi javne usluge koji je plin nabavio na tržištu po povoljnijim
uvjetima omogućava da dio ušteda prenese na svoje kupce. Odluku opskrbljivač dostavlja HERA-i
najmanje deset dana prije početka primjene, a javno je objavljuje najmanje sedam dana prije početka
primjene.

Prijelazno razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021.
Sukladno odredbama važeće Metodologije, krajnja cijena opskrbe plinom za kupce iz kategorije
kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, sastoji se od troška nabave plina, troška
distribucije plina i troška opskrbe plinom. Prijedlogom nove Metodologije, u prijelaznim odredbama,
zadržava se ista struktura krajnje cijene plina kao i u dosadašnjem razdoblju, s time da se uvodi
referentna cijena plina sukladno odredbama Zakona.
Referentna cijena plina za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021. utvrđuje se kao zbroj
dva elementa:
1) Cijena nabave plina - odražava jedinični trošak nabave plina na referentnom spot tržištu, a
izračunava se na temelju cijena terminskih ugovora (futures) na nizozemskom spot tržištu TTF (Title
Transfer Facility). Naime, prema podacima Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER),
nizozemsko spot tržište TTF u odnosu na druga europska kontinentalna spot tržišta daleko je
najlikvidnije (Slika 1.), pa se stoga prema Prijedlogu nove Metodologije smatra referentnim spot
tržištem.

Slika 1. Usporedba količina trgovanja na europskim plinskim spot tržištima u razdoblju 2012. – 2016.
Isto tako, s obzirom na udio trgovanja pojedinim proizvodima, na Slici 2. vidljivo je kako je na TTF
tržištu najzastupljenije trgovanje srednjoročnim proizvodima, odnosno terminskim ugovorima za
isporuku plina u narednim sezonama, odnosno u zimskoj sezoni (listopad – ožujak) i ljetnoj sezoni
(travanj – rujan).
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Slika 2. Usporedba količina trgovanja na europskim plinskim spot tržištima u razdoblju 2012. – 2016.
Stoga se novom Metodologijom, a s ciljem što realnijeg odražavanja trendova cijena plina na
europskim tržištima na kretanje cijene nabave plina u Republici Hrvatskoj, predlaže utvrđivanje
cijene nabave plina za regulacijsku godinu t na temelju sezonskih Bid i Offer cijena terminskih
ugovora „TTF Price Assesment – Summer t“ i „TTF Price Assesment – Winter t“ za isporuku plina u
regulacijskoj godini t za koju se utvrđuje krajnja cijena opskrbe plinom. Na Slici 3. je ilustriran način
izračuna cijene nabave plina za regulacijsku godinu 2018. (razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31.
ožujka 2019.). Cijena nabave plina za regulacijsku godinu 2018. utvrdila bi se kao aritmetička sredina
svih Bid i Offer cijena terminskih ugovora „TTF Price Assesment – Summer 2018“ i „TTF Price
Assesment – Winter 2018“, objavljenih u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2017., i to u
publikaciji ICIS HEREN „European Spot Gas Markets” ili ARGUS „European Natural Gas“.
U Prijedlogu nove Metodologije cijena nabave plina referencira se na ICIS HEREN „European Spot
Gas Markets”, međutim odluka o odabiru konačnog izvora podataka donijet će se nakon provedenog
javnog savjetovanja. Stoga, HERA poziva sve zainteresirane strane na iznošenje argumentacije za i
protiv u pogledu predloženih opcija.
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Slika 3. Ilustracija načina izračuna cijene nabave plina za regulacijsku godinu 2018.
Dodatno, s ciljem osiguranja zaštite krajnjih kupaca od bitnih poremećaja na tržištu plina, a u skladu
s osnovnim ciljevima nove Metodologije te u pogledu članka 54. Zakona, predlaže se ograničenje
maksimalne promjene cijene nabave plina na godišnjoj razini. Naime, povećanje ili smanjenje cijene
nabave plina, utvrđene za regulacijsku godinu t (12-mjesečno razdoblje od 1. travnja sadašnje
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kalendarske godine do 31. ožujka naredne kalendarske godine), može iznositi najviše 10% u odnosu
na prethodno određenu cijenu nabave plina.
2) Premija - fiksni dio referentne cijene plina - namijenjena je pokrivanju troškova poslovanja
opskrbljivača na veleprodajnom tržištu, a uključuje:





troškove korištenja transportnog sustava i sustava skladišta plina,
troškove organiziranja tržišta plina,
troškove temeljem obračuna propisanih odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina, te
ostale operativne troškove opskrbljivača na veleprodajnom tržištu.

Najniža premija predstavlja kriterij za odabir opskrbljivača na veleprodajnom tržištu koji provodi
HERA, te je ista nepromjenjiva za razdoblje od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021. za koje je na
javnom natječaju odabran opskrbljivač na veleprodajnom tržištu.
Način određivanja troška distribucije plina i troška opskrbe plinom, propisan važećom
Metodologijom, zadržava se i u Prijedlogu nove Metodologije, u prijelaznim odredbama.
Struktura krajnje cijene opskrbe plinom u dosadašnjem razdoblju (do 31. srpnja 2018.) te u razdoblju
od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021. shematski je prikazana na Slici 4.

Slika 4. Shematski prikaz strukture krajnje cijene opskrbe plinom u razdoblju do 31. srpnja 2018. te
u razdoblju od 1. kolovoza 2018. do 31. ožujka 2021.
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Razdoblje nakon 31. ožujka 2021.
Prijedlogom nove Metodologije, za razdoblje nakon 31. ožujka 2021. krajnja cijena opskrbe plinom
sastoji se od troška distribucije plina i troška opskrbe plinom.
Način određivanja troška distribucije plina, propisan važećom Metodologijom, zadržava se i u
Prijedlogu nove Metodologije u redovnim odredbama.
Trošak opskrbe plinom namijenjen je pokrivanju svih opravdanih troškova poslovanja
opskrbljivača u obvezi javne usluge, uključujući troškove nabave plina, troškove korištenja
transportnog sustava i sustava skladišta plina, troškove organiziranja tržišta plina i troškove temeljem
obračuna propisanih odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina, te ostale operativne troškove
opskrbljivača u obvezi javne usluge.
Za razliku od prijelaznog razdoblja tijekom kojeg je trošak opskrbe plinom u određenom iznosu
definiran novom Metodologijom, u razdoblju nakon 31. ožujka 2021. najniži trošak opskrbe plinom
postaje kriterij za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge na javnom natječaju koji provodi HERA.
Osim navedenog, bitna promjena u Prijedlogu nove Metodologije u odnosu na važeću Metodologiju,
je ukidanje fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom kao komponente fiksne mjesečne naknade
za pojedini tarifni model, odnosno fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom ne postoji kao zasebna
komponenta već postaje dio ukupnog troška opskrbe plinom u razdoblju nakon 31. ožujka 2021.
KRAJNJA CIJENA ZAJAMČENE OPSKRBE
Prijedlogom nove Metodologije, krajnja cijena zajamčene opskrbe utvrđuje se zasebno za krajnje
kupce koji kupuju plin po tržišnim uvjetima te za krajnje kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe
plinom. Naime, u slučaju aktiviranja zajamčenog opskrbljivača, odnosno stjecanjem uvjeta iz članka
60., stavak 1. Zakona, zajamčeni opskrbljivač primjenjuje iznose tarifnih stavki za zajamčenu
opskrbu kako slijedi:


za krajnje kupce koji kupuju plin po tržišnim uvjetima - prvih mjesec dana u iznosu jednakom
zadnjoj obračunatoj cijeni plina po kojoj je krajnji kupac plaćao plin postojećem
opskrbljivaču, daljnja 2 mjeseca u 10 % većem iznosu te po isteku 3 mjeseca od dana početka
zajamčene opskrbe u 30 % većem iznosu od zadnje obračunate cijene plina po kojoj je krajnji
kupac plaćao plin postojećem opskrbljivaču,



za krajnje kupce koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom - u iznosu jednakom tarifnim
stavkama za javnu uslugu opskrbe plinom koje su na tom distribucijskom području bile na
snazi prije aktiviranja zajamčenog opskrbljivača.

Prijedlogom nove Metodologije, iznosi tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu za krajnje kupce koji
koriste javnu uslugu opskrbe plinom primjenjuju se do odabira novog opskrbljivača u obvezi javne
usluge za to distribucijsko područje.
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