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Priopćenje za javnost 
Zagreb, 13. lipanj 2019. 

 

 

HERA donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za 

ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2019. godine 
 

 

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na 14. sjednici održanoj 13. lipnja 

2019. donijelo je Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom, za 

razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2019. (dalje: Odluka), koja je objavljena u „Narodnim novinama“, 

broj 59/2019. i na internetskim stranicama HERA-e.  

Prema Odluci, cijena električne energije za krajnje kupce koji koriste zajamčenu opskrbu bit će od 

1. srpnja 2019. niža u odnosu na važeću cijenu za 3,5%.  

 

Iznosi tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu određeni su temeljem odredbi Metodologije za 

određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (dalje: Metodologija) 

koja je objavljena u Narodnim novinama broj 20/2019., a stupila je na snagu 1. ožujka 2019 

 

Podsjetimo, ZAJAMČENA OPSKRBA električnom energijom predstavlja dio sustava zaštite 

kupaca električne energije u Republici Hrvatskoj, a odnosi se na poduzetništvo. Zaštitni mehanizam 

zajamčene opskrbe se aktivira kada određeni opskrbljivač električne energije prestaje sa radom, kako 

bi njegovi kupci imali neprekinutu opskrbu električnom energijom.  

Pravo na zajamčenu opskrbu električnom energijom imaju, dakle, isključivo krajnji kupci iz 

kategorije poduzetništvo u slučaju izlaska njihovog opskrbljivača s tržišta električne energije. 

Zakon o tržištu električne energije (članak 49.) propisuje da tarifa u zajamčenoj opskrbi za svaku 

kategoriju kupca-poduzetnika mora biti viša od prosječne cijene na tržištu električne energije za 

odgovarajuću kategoriju kupaca-poduzetnika. Cilj ove odredbe je da se potaknu kupci – poduzetnici 

koji koriste zajamčenu opskrbu električnom energijom, da što prije sklope (novi) ugovor o opskrbi 

električnom energijom s nekim od aktivnih opskrbljivača na tržištu kako bi bili u mogućnosti ostvariti 

povoljniju cijenu električne energije. 

 

Metodologija uzima u obzir očekivane promjene cijena na veleprodajnom tržištu električne energije 

u predstojećem tromjesečju. Tarife za zajamčenu opskrbu određuju se kvartalno, i to na temelju 

podataka o kretanju burzovnih cijena terminskih ugovora za temeljnu i vršnu električnu energiju za 

buduće i tri naredna tromjesečja. Takav način određivanja tarifa rezultira pravovremenim 

uvažavanjem cjenovnih trendova s veleprodajnog tržišta električne energije u tarifama zajamčene 

opskrbe 
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Prema Metodologiji tarifne stavke za zajamčenu opskrbu određuju se četiri puta godišnje, te za 

razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 2019. godine iznose kako slijedi:  

 

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe 

Tarifni modeli 

Tarifne stavke za radnu energiju  

[kn/kWh] 

ENJT ENVT ENNT 

Visoki napon - 0,6649 0,3911 

Srednji napon - 0,6463 0,3802 

Niski 

napon 

Plavi 0,6305 - - 

Bijeli - 0,7240 0,4259 

Crveni - 0,6315 0,3715 

Žuti  

(javna rasvjeta) 
0,4935 - - 

 

 

 

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe 

Tarifni modeli 

Tarifne stavke za radnu energiju  

[kn/kWh] 

ENJT ENVT ENNT 

Visoki napon - 0,7553 0,4443 

Srednji napon - 0,7342 0,4319 

Niski 

napon 

Plavi 0,7163 - - 

Bijeli - 0,8224 0,4838 

Crveni - 0,7174 0,4220 

Žuti  

(javna rasvjeta) 
0,5606 - - 

 

 


