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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM 

JAVNOŠĆU 

Naslov dokumenta Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu 

opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu         

Stvaratelj dokumenta, 

tijelo koje provodi 

savjetovanje  

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) 

Svrha dokumenta  

HERA je na 19. sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. rujna 2020. 

utvrdila Prijedlog Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za 

javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (dalje: Prijedlog 

Metodologije). O Prijedlogu Metodologije provedena je javna 

rasprava u razdoblju od 10. do 24. rujna 2020. 

Nadalje, na 21. sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. listopada 2020. 

HERA je donijela Metodologiju utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za 

javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (dalje: 

Metodologija). 

Metodologija sadrži sljedeće bitne promjene u utvrđivanju krajnje 

cijene opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. u odnosu na 

sadašnje razdoblje koje traje do 31. ožujka 2021.: 

- mijenja se struktura krajnje cijene opskrbe plinom, 

odnosno obuhvat troška opskrbe plinom, na način da trošak 

nabave plina odražava isključivo cijenu plina na 

referentnom plinskom tržištu, dok se svi troškovi poslovanja 

opskrbljivača u obvezi javne usluge, uključujući troškove 

korištenja plinske infrastrukture, troškove energije 

uravnoteženja, ostale operativne troškove i maržu 

opskrbljivača u obvezi javne usluge, izdvajaju u zasebnu 

komponentu troška opskrbe plinom koja je ujedno i 

osnovni kriterij za odabir opskrbljivača u obvezi javne 

usluge na javnom natječaju, 

- regulacijska godina za koju se utvrđuje krajnja cijena 

opskrbe plinom jednaka je plinskoj godini, osim u 

prijelaznom razdoblju od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.,  

- trošak nabave plina određuje se prema stvarnom kretanju 

cijene plina na referentnom plinskom tržištu za razdoblje 

koje neposredno prethodi danu izračuna troška nabave plina, 

čime se unaprjeđuje dosadašnji način izračuna cijene plina, 

- ukida se ograničenje maksimalne promjene troška 

nabave plina između pojedinih regulacijskih godina, 

- ukida se načelo gornje granice krajnje cijene opskrbe 

plinom koje je omogućavalo da opskrbljivač u obvezi javne 

usluge može samostalno donijeti odluku o iznosu tarifnih 

stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, 
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- fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom postaje 

sastavni dio troška opskrbe plinom koji se nudi na javnom 

natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge, 

- povećava se iznos tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu 

za krajnje kupce koji nisu kućanstvo tijekom prva tri 

mjeseca od dana početka zajamčene opskrbe, i to na način 

da se cijena zajamčene opskrbe za prvi mjesec određuje u 

iznosu koji je za 10% veći od iznosa tarifnih stavki za javnu 

uslugu opskrbe plinom, a za daljnja dva mjeseca u iznosu 

koji je za 20% veći od iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu 

opskrbe plinom određenih za to distribucijsko područje, dok 

se za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji kupuju plin po 

tržišnim uvjetima cijena zajamčene opskrbe izjednačava s 

cijenom zajamčene opskrbe za krajnje kupce kategorije 

kućanstvo koji koriste javnu uslugu. 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti 

bili uključeni u postupak 

izrade odnosno u rad 

stručne radne skupine za 

izradu nacrta? 

Provedena je analiza zaprimljenih primjedbi i prijedloga od 

sudionika provedenog javnog savjetovanja, a nacrt, odnosno 

Prijedlog Metodologije izradila je HERA. 

Je li nacrt bio objavljen 

na internetskim 

stranicama ili na neki 

drugi odgovarajući način? 

DA. 

Javna rasprava je bila otvorena od 

10. do 24. rujna 2020. godine 

www.hera.hr 

 

Koji su predstavnici 

zainteresirane javnosti 

dostavili svoja 

očitovanja? 

Tijekom javne rasprave pristiglo je pet anonimnih očitovanja te 

očitovanje sljedećeg energetskog subjekta:  

 

• Termoplin d.d., Varaždin 
 

Razlozi 

prihvaćanja/neprihvaćanja 

pojedinih primjedbi 

zainteresirane javnosti na 

određene odredbe 

nacrta/prijedloga 

Detalji se nalaze u tablici – Rezultati javne rasprave 

Troškovi provedenog 

savjetovanja  

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske 

troškove 

 


