Obavijest krajnjim kupcima plina - donesena krajnja cijena plina za kućanstva za
razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021.
13. veljače 2020. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici
održanoj 10. veljače 2020. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom
za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (NN
16/20) (Odluka), prema kojoj će se krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo od 1.
travnja 2020. smanjiti prosječno za 1% u odnosu na važeću cijenu.
U tablici 1. prikazana su prosječna smanjenja krajnje cijene plina za sve kupce iz kategorije kućanstvo
prema tarifnim modelima, kao i prosječno godišnje smanjenje troška za plin po tarifnim modelima,
za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine. Primjerice, za tipičnog krajnjeg kupca iz
kategorije kućanstvo koji koristi javnu uslugu (tarifni model TM2) godišnji trošak za plin u 2020.
smanjit će se za približno 40 kn.
Tablica 1. Promjena krajnje cijene plina i prosječno godišnje smanjenje troška za plin za kućanstva
za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine

Tarifni
model

Raspon godišnje
potrošnje plina
(kWh/god)

Tipična godišnja
potrošnja plina
krajnjeg kupca
(kWh/god)

Promjena krajnje
cijene - prosjek za
sva opskrbna
područja u RH
(%)

Prosječno godišnje
smanjenje troška
za plin
(kn/god)

TM1

do 5.000

2.000

-0,86%

5,60

TM2

od 5.001 do 25.000

11.000

-1,06%

39,20

TM3

od 25.001 do 50.000

35.000

-1,10%

98,00

TM4

od 50.001 do 100.000

70.000

-1,11%

196,00

-1,03%

-

Prosjek
TM1-TM4

-

Da podsjetimo: krajnja cijena plina sastoji se od referentne cijene plina, troška distribucije plina i
troška opskrbe plinom.
Referentna cijena plina predstavlja najvišu cijenu po kojoj opskrbljivač na veleprodajnom tržištu
(OVT) može prodavati plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz
kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge, a utvrđuje se kao zbroj cijene
nabave plina i premije - fiksni dio referentne cijene plina.
Cijena nabave plina se utvrđuje formulom iz Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu
uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 34/18 i 14/20) (Metodologija) i odražava jedinični
trošak nabave plina na referentnom spot tržištu (TTF). Prema podacima sa TTF tržišta za regulacijsku
godinu 2020., koja započinje 1. travnja 2020. i traje do 31. ožujka 2021., cijena nabave plina za
regulacijsku godinu 2020. utvrđena je u iznosu od 0,1510 kn/kWh, što predstavlja smanjenje cijene

nabave plina za 2,45%. Premija za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. utvrđena je
Odlukom o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2020.
do 31. ožujka 2021. u iznosu od 0,0414 kn/kWh, što predstavlja smanjenje premije za 5,26%.
Slijedom navedenog, za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. utvrđena je veleprodajna
komponenta krajnje cijene plina za kućanstvo, odnosno referentna cijena plina u iznosu 0,1924
kn/kWh, što predstavlja smanjenje referentne cijene plina za 3,07%.
Trošak distribucije plina, kao komponenta krajnje cijene plina za kućanstva, za 2020. i 2021. godinu
utvrđen je prema ranijim odlukama HERA-e.
Trošak opskrbe plinom namijenjen je pokrivanju troškova poslovanja opskrbljivača u obvezi javne
usluge, a sastoji se od varijabilnog iznosa naknade za opskrbu plinom i iznosa fiksne mjesečne
naknade za opskrbu plinom. Kao rezultat kontinuiranog praćenja troškova poslovanja opskrbljivača
u obvezi javne usluge u proteklim godinama, odnosno analize ostvarenih operativnih troškova te
financijskih i naturalnih pokazatelja, a s ciljem određivanja troška opskrbe plinom koji bi
opskrbljivačima u obvezi javne usluge omogućio pokrivanje opravdanih operativnih troškova
poslovanja, HERA je 4. veljače 2020. donijela Izmjene Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki
za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 14/20) (Izmjene Metodologije). Izmjenama
Metodologije povećan je jedinični trošak opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2020. godine. Pri
tome će varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom iznositi 0,0130 kn/kWh (bez PDV-a), umjesto
važećeg iznosa od 0,0097 kn/kWh (bez PDV-a), dok iznos fiksne mjesečne naknade za opskrbu
plinom (bez PDV-a) za svaki tarifni model TM1 do TM12 ostaje nepromijenjen (od 1 kn do 50 kn).
Na temelju prethodno utvrđenih svih komponenti, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije
kućanstvo od 1. travnja 2020. bit će niža u odnosu na važeću cijenu plina, i to prosječno za 1%, dok
će se u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2021., u odnosu na 2020. godinu, krajnja cijena plina
za kupce iz kategorije kućanstvo prosječno povećati za 0,4%, a zbog porasta troška distribucije plina
od 1. siječnja 2021.
Potrebno je istaknuti da se za određivanje krajnje cijene plina primjenjuje načelo gornje granice
cijene. To 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 donijela HERA.
Promjene u strukturi krajnje cijene plina za kupce iz kategorije kućanstvo koji su korisnici javne
usluge opskrbe plinom u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. ožujka 2021., shematski su prikazane
na slici 1.

Slika 1. Shematski prikaz promjene u strukturi krajnje cijene plina za kupce iz kategorije kućanstvo
koji su korisnici javne usluge opskrbe plinom u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. ožujka 2021.

