
 

Obavijest krajnjim kupcima plina - donesena Odluka o određivanju opskrbljivača na 

veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. 

4. studenoga 2019. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na sjednici 
održanoj 28. listopada 2019. donijelo je Odluku o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu 
plina za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. (Odluka) kojom je za opskrbljivača na 
veleprodajnom tržištu plina (OVT) imenovan energetski subjekt HEP d.d.  

U skladu s Odlukom, HEP d.d. je, kao imenovani OVT, u razdoblju od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 
2021. dužan, po reguliranoj referentnoj cijeni, prodavati plin onim opskrbljivačima u obvezi javne 
usluge koji ga izaberu, a taj plin je namijenjen krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo koji koriste 

opskrbu u obvezi javne usluge. 

Najviša cijena po kojoj HEP d.d. prodaje plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge je tzv. referentna 
cijena plina koju će HERA, za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021., utvrditi najkasnije 
do 31. siječnja 2020. u sklopu Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom. 

Naime, referentna cijena plina se sastoji od cijene nabave plina i premije. Cijena nabave plina 

izračunava se primjenom formule iz Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu 
opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 34/18) (Metodologija) i odražava jedinični trošak nabave 
plina na referentnom spot tržištu (TTF). Premija je, s druge strane, namijenjena pokrivanju troškova 
poslovanja OVT-a i utvrđena je u iznosu od 0,0414 kn/kWh, a HERA ju je utvrdila na temelju 
provedene analize ostvarenih troškova poslovanja OVT-a u razdoblju od 1. travnja 2014. do 31. 

prosinca 2018., projekcije očekivanih i opravdanih troškova poslovanja OVT-a, kao i na temelju 
analize cijena plina ostvarenih na veleprodajnom tržištu plina u Republici Hrvatskoj u razdoblju do 
30. lipnja 2019. u odnosu na referentno europsko spot tržište (TTF).  

Dakle, referentna cijena plina utvrdit će se kao zbroj premije utvrđene ovom Odlukom i cijene 
nabave plina koja će biti izračunata, u skladu s Metodologijom, nakon isteka 2019. godine, dok su 
ostale komponente krajnje cijene plina za kućanstva koja koriste opskrbu u obvezi javne usluge već 
ranije utvrđene - trošak distribucije plina u važećoj Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina 
(NN 127/17), dok je iznos troška opskrbe plinom (tj. marže opskrbljivača koja se trenutno sastoji od 
varijabilnog iznosa naknade za opskrbu plinom i iznosa fiksne mjesečne naknade) određen 
Metodologijom.  
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