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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA 
REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 
10000 Zagreb

KLASA: 310-03/19-28/3 
URBROJ: 371-06-19-6 
Zagreb, 8. ožujka 2019.

Hrvatska energetska regulatoma agencija na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o 
regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine41, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. stavka 10. 
Zakona o energiji („Narodne novine44, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), u upravnom postupku 
određivanja iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji 
za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom („Narodne 
novine44, broj 20/19) za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, 
pokrenutom po službenoj dužnosti, na 6. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regul atome 
agencije održanoj 8. ožujka 2019., donosi sljedeću

ODLUKU

1. Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje 
iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom („Narodne novine44, broj 
20/19), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za 
razdoblje od 1. travnja 2019. do 30. lipnja 2019., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifne stavke za radnu energiju 
[kn/kWh]Tarifni modeli

ENjt ENvt ENnt

0,6887 0,4051Visoki napon

0,6694 0,3938Srednji napon
0,6531Plavi

0,7499 0,4411Bijeli
Niski
napon 0,38480,6541Crveni

Žuti
(javna rasvjeta) 0,5111
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Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifne stavke za radnu energiju 
[kn/kWh]Tarifni modeli

ENvt ENntENjt

0,4602Visoki napon 0,7824
0,4473Srednji napon 0,7605

Plavi 0,7419
0,5011Bijeli 0,8519

Niski
napon 0,4371Crveni 0,7431

Žuti
(javna rasvjeta) 0,5807

2. Iznos tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom iz točke 1. izreke ove Odluke 
Hrvatska energetska regulatoma agencija donijet će posebnom odlukom koja će se objaviti u 
„Narodnim novinama".

3. Ova Odluka dostavit će se energetskom subjektu HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 
37, Zagreb.

4. Ova Odluka objavit će se na intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije.

Obrazloženje

Hrvatska energetska regulatoma agencija (dalje: HERA), sukladno odredbama članka 11. stavka 1. 
točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine", broj 120/12 i 68/18), članka 
29. Zakona o energiji („Narodne novine", broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i odredbama 
Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom 
(„Narodne novine", broj 20/19) (dalje: Metodologija) određuje iznose tarifnih stavki za zajamčenu 
opskrbu električnom energijom.

Sukladno odredbama članka 9. Metodologije, HERA objavljuje iznose tarifnih stavki za zajamčenu 
opskrbu električnom energijom prema strukturi tarifnih stavki iz Priloga 4. Metodologije, za buduće 
tromjesečje do 15. dana u zadnjem mjesecu tekućeg tromjesečja. Agencija javno objavljuje iznose 
tarifnih stavki.

temelju
(https://hudex.hu/uploads/riportok/2019/HUDEX%20Power%20Monthlv%20Report%20January% 
202019.pdf) preuzeti su podaci o najvećim prosječnim cijenama temeljne i vršne električne energije 
za budeće i tri sljedeća tromjesečja, ostvarenim u prvom mjesecu tekućeg tromjesečja (siječanj 
2019.):

Cb = 63,40 €/MWh 
Cp= 80,99 €/MWh

Uz srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan 31. siječnja 2019. od 7,4227 kn/kWh navedene cijene 
iznose:

Cb = 0,4706 kn/kWh 
Cp= 0,6011 kn/kWh

Nadalje, HERA je na temelju članka 8. stavka 1. Metodologije zatražila od Hrvatskog operatora

članka Metodologije, intemetskih stranicaNa 5. HUDEX-as
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Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se pojedinačne 
odluke koje Upravno vijeće HERA-e donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na intemetskoj 
stranici HERA-e, te je stoga odlučeno kao u točki 4. izreke ove Odluke.
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Upravnog yfjeća

Tomislav Jurekovič(dipl. ing.

prijenosnog sustava d.o.o. (u dalje: HOPS) i HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. (u dalje: 
HEP-ODS) podatke o prodanoj električnoj energiji po opskrbljivačima i tarifnim modelima za 
prethodnu kalendarsku godinu (2018.). HOPS je dostavio podatke elektroničkom poštom 28. veljače 
2019. HEP-ODS je dostavio podatke elektroničkom poštom 1. ožujka 2019.

Na temelju dostavljenih podataka i primjenom članka 7. Metodologije, izračunati su iznosi tarifnih 
stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom, koji će se primjenjivati u razdoblju od 1. travnja 
do 30. lipnja 2019. godine

Sukladno odredbama članka 49. Zakona o općem upravnom postupku, HERA je na temelju 
dostavljenih podataka, primjenom odredbi Metodologije, odredila iznos tarifnih stavki za zajamčenu 
opskrbu električnom energijom za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., za razdoblje od 1. 
travnja 2019. do 30. lipnja 2019., slijedom čega je odlučeno kao u točki 1. izreke ove Odluke.

U skladu s člankom 29. stavkom 11. Zakona o energiji, HERA će odrediti iznos tarifnih stavki za 
zajamčenu opskrbu električnom energijom posebnom odlukom koja će se objaviti u „Narodnim 
novinama11, te je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ove Odluke.

Uputa o pravnom lijeku:
Ova Odluka je izvršna.
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog 
suda u Zagrebu, u roku od 30 dana od dostave ove Odluke.
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