
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  
HERA je na 5. sjednici Upravnog vijeća održanoj 1. ožujka 2018. utvrdila 

Prijedlog nove Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu 

uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (dalje: Prijedlog 

Metodologije) koji je usklađen s odredbama Zakona o tržištu plina 

(„Narodne novine“, broj 18/18). O Prijedlogu Metodologije provedena je 

javna rasprava u razdoblju od 5. do 19. ožujka 2018.  

Na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. travnja 2018. HERA je 

utvrdila Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu 

opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (dalje: Metodologija). 

Metodologija je koncipirana 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. 

Metodologijom se, među ostalim, određuje sljedeće: 

 struktura i način formiranja krajnje cijene opskrbe plinom, 

 način, elementi i kriteriji za izračun pojedinih komponenti u 

strukturi krajnje cijene opskrbe plinom, i to u redovnim 

odredbama - troška distribucije plina i troška opskrbe plinom, a u 

prijelaznim odredbama - referentne cijene plina (cijene nabave 

plina i premije), troška distribucije plina i troška opskrbe 

 način određivanja krajnje cijene zajamčene opskrbe za krajnje 

kupce koji kupuju plin po tržišnim uvjetima i za krajnje kupce koji 

koriste javnu uslugu opskrbe plinom. 

 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti bili 

uključeni u postupak izrade 

odnosno u rad stručne radne 

skupine za izradu nacrta? 

Provedena je analiza zaprimljenih primjedbi i prijedloga od sudionika 

provedenog javnog savjetovanja, a nacrt, odnosno Prijedlog Metodologije 

izradila je HERA. 

Je li nacrt bio objavljen na 

internetskim stranicama ili 

na neki drugi odgovarajući 

način? 

DA. 

Javna rasprava je bila otvorena od 5. 

ožujka do 19. ožujka 2018. godine 

www.hera.hr 

http://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., Zagreb 

2. HEP - Opskrba plinom d.o.o., Zagreb 

3. INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb 

4. PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - OPSKRBA KUĆANSTVA d.o.o., 

Vukovar 

5. RWE Plin d.o.o., Zagreb 

6. Termoplin d.d., Varaždin 

Razlozi 

prihvaćanja/neprihvaćanja 

pojedinih primjedbi 

zainteresirane javnosti na 

određene odredbe 

nacrta/prijedloga 

Detalji se nalaze u tablici – Javna rasprava o Prijedlogu 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 

 


