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Zagreb,  21. siječnja 2020. 

 

 

 

 

PRIJEDLOG IZMJENA  

METODOLOGIJE UTVRĐIVANJA IZNOSA TARIFNIH STAVKI ZA 

JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENU OPSKRBU 

- popratni dokument uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - 
 

 

Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu 

(„Narodne novine“, broj 34/18) (dalje: Metodologija) Hrvatska energetska regulatorna agencija 

(dalje: HERA) donijela je u travnju 2018. godine. Važećom Metodologijom određuje se, između 

ostalog, struktura i način formiranja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, odnosno 

krajnja cijena opskrbe plinom, te način, elementi i kriteriji za izračun pojedinih komponenti u 

strukturi krajnje cijene opskrbe plinom. 

Ovim putem se, zbog izmjene troška opskrbe plinom kao jednog od elemenata u strukturi krajnje 

cijene opskrbe plinom, Prijedlog izmjena Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu 

uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (dalje: Prijedlog izmjena Metodologije) upućuje na 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, koje će trajati od 21. siječnja do 2. veljače 2020. godine.  

Naime, krajnja cijena opskrbe plinom se prema Metodologiji, u razdoblju do 31. ožujka 2021. godine, 

sastoji od referentne cijene plina, troška distribucije i troška opskrbe plinom. Nadalje, trošak opskrbe 

plinom, koji je namijenjen pokrivanju troškova poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge, 

sastoji se od varijabilnog iznosa naknade za opskrbu plinom i iznosa fiksne mjesečne naknade za 

opskrbu plinom. Člankom 18. stavak 3. Metodologije varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom 

(Ts1o) propisan je u iznosu od 0,0097 kn/kWh bez PDV-a, dok je iznos fiksne mjesečne naknade za 

opskrbu plinom (Ts2o,TMi), ovisno o tarifnom modelu (TM1 do TM12), propisan u iznosima od 1 kn 

do 50 kn. 

Energetski subjekti dužni su financijske izvještaje i bilješke uz financijske izvještaje dostavljati 

HERA-i u skladu s Odlukom o načinu i postupku vođenja razdvojenog računovodstva energetskih 

subjekata („Narodne novine“, broj 111/18), pri čemu HERA kontinuirano prati troškove poslovanja, 

kao i financijske i naturalne pokazatelje poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge u Republici 

Hrvatskoj. U tom smislu, provedena je analiza ostvarenih operativnih troškova poslovanja 

opskrbljivača u obvezi javne usluge u proteklim godinama.    

Kao rezultat provedene analize, a s ciljem određivanja troška opskrbe plinom koji bi opskrbljivačima 

u obvezi javne usluge omogućio pokrivanje opravdanih operativnih troškova poslovanja, uzimajući 

u obzir i utjecaj na financijski rezultat poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge, HERA 

predlaže povećanje jediničnog troška opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2020. godine. Pri 
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tome se predlaže varijabilni iznos naknade za opskrbu plinom (Ts1o) u iznosu 0,0130 kn/kWh, 

umjesto važećeg iznosa od 0,0097 kn/kWh bez PDV-a, dok bi iznos fiksne mjesečne naknade za 

opskrbu plinom (Ts2o,TMi) bez PDV-a za svaki tarifni model ostao nepromijenjen. Iz predloženog 

varijabilnog iznosa i fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom proizlazi prosječni ukupni jedinični 

trošak opskrbe plinom na razini svih 34 opskrbljivača u obvezi javne usluge u iznosu 0,0145 kn/kWh. 

 

HERA je u listopadu 2019. godine donijela Odluku o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom 

tržištu plina za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2021. (dalje: Odluka) kojom je za 

opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina (dalje: OVT) određen energetski subjekt HRVATSKA 

ELEKTROPRIVREDA d.d. i koji je za navedeno razdoblje dužan, po referentnoj cijeni, prodavati 

plin onim opskrbljivačima u obvezi javne usluge koji ga odaberu. Odlukom je HERA također utvrdila 

premiju (P), odnosno fiksni dio referentne cijene, u iznosu od 0,0414 kn/kWh, dok se cijena 

nabave plina (Cplin), koja odražava jedinični trošak nabave plina na referentnom spot tržištu (TTF), 

izračunava na temelju formule iz članka 20. Metodologije. Primjenom propisane formule, a prema 

podacima sa TTF tržišta (aritmetička sredina svih Bid i Offer cijena terminskih ugovora „TTF Price 

Assesment – Summer 2020“ i „TTF Price Assesment – Winter 2020“) objavljenih u razdoblju od 1. 

siječnja do 31. prosinca 2019., proizlazi cijena nabave plina u iznosu 0,1510 kn/kWh, za 

regulacijsku godinu 2020. 

Referentna cijena plina (Cref) predstavlja najvišu cijenu po kojoj OVT može prodavati plin 

opskrbljivačima u obvezi javne usluge za potrebe krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo koji koriste 

opskrbu u obvezi javne usluge, te se utvrđuje kao zbroj cijene nabave plina i premije. Prema 

navedenim podacima, za regulacijsku godinu 2020., odnosno za razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. 

ožujka 2021. godine, referentna cijena plina iznosila bi 0,1924 kn/kWh. Navedeno predstavlja 

smanjenje referentne cijene plina za 0,0061 kn/kWh, odnosno za 3,07 %, u odnosu na regulacijsku 

godinu 2019. 

Na temelju prethodno predložene izmjene varijabilnog iznosa naknade za opskrbu plinom i navedenih 

komponenti referentne cijene plina, krajnja cijena opskrbe plinom, za kupce iz kategorije 

kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, od 1. travnja 2020. godine bila bi niža u 

odnosu na važeću cijenu plina, i to prosječno za 1,03 %. Za tipičnog krajnjeg kupca iz kategorije 

kućanstvo koji koristi javnu uslugu (tarifni model TM2) godišnji trošak za plin ovime bi se smanjio 

približno za 40 kn. 

S obzirom na Prijedlog izmjena Metodologije, odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe 

plinom, uključujući iznose elemenata u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom prema Prilogu 2. 

Metodologije te iznose elemenata referentne cijene plina, HERA predlaže javno objaviti, najkasnije 

do 14. veljače 2020. za regulacijsku godinu 2020., odnosno nakon donošenja izmjena Metodologije. 

Struktura krajnje cijene opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo (bez PDV-a) u dosadašnjem 

razdoblju, odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine, kao i prijedlog strukture 

za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. godine, shematski su prikazane na slici 1. 
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Slika 1. Shematski prikaz strukture krajnje cijene opskrbe plinom (bez PDV-a) za razdoblje od 1. 

siječnja do 31. ožujka 2020. i prijedlog strukture za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.  

 


