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Obavijest krajnjim kupcima plina - donesena krajnja cijena plina za razdoblje od 

1. travnja 2021. do 31. prosinca 2021., za kućanstva koja koriste javnu uslugu 

opskrbe plinom  

22. ožujka 2021. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na 
sjednici održanoj 17. ožujka 2021. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu 
opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. (NN 28/21) (Odluka). 

Odlukom je, na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe 

plinom i zajamčenu opskrbu (NN 108/20) (Metodologija), određena cijena plina za krajnje 
kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 
2021. do 31. prosinca 2021., i to za 32 distribucijska područja od ukupno 33 koliko ih ima u 
Republici Hrvatskoj.  

Naime, kao rezultat javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe 
plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024. kojeg je HERA provela u skladu s 
odredbama Zakona o tržištu plina (NN 18/18, 23/20), donesene su 331* odluke o određivanju 
opskrbljivača u obvezi javne usluge, za 33 distribucijska područja. Priopćenje o provedenom 
javnom natječaju dostupno je na sljedećoj poveznici:  
https://www.hera.hr/hr/docs/2020/Priopcenje_2020-12-18_01.pdf.  

Prema odredbama Metodologije, krajnja cijena plina za javnu uslugu opskrbe plinom sastoji se 
od tri komponente: troška nabave plina, troška distribucije plina i troška opskrbe plinom, a 
iskazuje se kroz tarifnu stavku za isporučenu količinu plina (Ts1) i fiksnu mjesečnu naknadu 
(Ts2).  

Trošak nabave plina (Tnab) odražava cijenu plina na referentnom plinskom tržištu i predstavlja 
veleprodajnu komponentu u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom. Primjenom odgovarajuće 

formule iz Metodologije, a prema podacima s TTF tržišta, trošak nabave plina za razdoblje od 1. 
travnja 2021. do 31. ožujka 2022. iznosi 0,1422 kn/kWh, što predstavlja smanjenje od 5,83% u 
odnosu na trošak nabave plina koji u razdoblju do 31. ožujka 2021. iznosi 0,1510 kn/kWh. 

Trošak distribucije plina odražava trošak korištenja plinskog distribucijskog sustava, te je za 

regulacijsku (kalendarsku) godinu 2021., zasebno za svako distribucijsko područje, određen 
ranijim odlukama HERA-e, odnosno Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 
127/17) i Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt HEP-PLIN 
d.o.o., Cara Hadrijana 7, Osijek (NN 94/20) te stoga nakon 1. travnja 2021. ostaje 
nepromijenjen.  

 
* Protiv Odluke o određivanju opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za distribucijsko područje 
operatora distribucijskog sustava IVAPLIN d.o.o., za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024., energetski 
subjekt IVAPLIN d.o.o. podnio je tužbu Upravnom sudu u Zagrebu, te je ujedno zatražio od suda da se donese 
rješenje kojim se odgađa izvršenje Odluke HERA-e. Upravni sud u Zagrebu prihvatio je prijedlog energetskog 
subjekta IVAPLIN d.o.o. te je donio Rješenje kojim je odredio da tužba ima odgodni učinak čime se odgađa izvršenje 
Odluke HERA-e do pravomoćnog okončanja upravnog postupka. S obzirom na navedeno, HERA će odluku o iznosu 
tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za distribucijsko područje operatora distribucijskog sustava IVAPLIN 
d.o.o. donijeti kada se za to steknu pravni uvjeti. 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_16_399.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_02_16_399.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_03_28_617.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_10_108_2152.html
https://www.hera.hr/hr/docs/2020/Priopcenje_2020-12-18_01.pdf
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_127_2886.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_08_94_1783.html


 
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)         
 

Trošak opskrbe plinom (Tops) odražava troškove poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge, 
uključujući troškove korištenja plinske infrastrukture (transport plina, skladištenje plina, 
korištenje terminala za ukapljeni prirodni plin), troškove energije uravnoteženja te ostale 
operativne troškove opskrbljivača u obvezi javne usluge. Određen je temeljem provedenog 
javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom, zasebno za svako 
distribucijsko područje, na način da je najniži iznos te komponente krajnje cijene bio osnovni 
kriterij za odabir opskrbljivača na natječaju, a ostaje nepromijenjen u troipolgodišnjem 
razdoblju za koje je natječaj proveden (od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.).  

Dakle, nove cijene plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe 

plinom, za razdoblje od 1. travnja 2021. do 31. prosinca 2021., izmijenjene su u odnosu na 
trenutne zbog promjene troška nabave plina i troška opskrbe plinom. Na 21 distribucijskom 
području doći će do smanjenja cijene plina, dok će na 11 distribucijskih područja doći do 
povećanja cijene plina. Iskazano kao prosjek za sva 32 distribucijska područja, prosječno za 
tarifne modele TM1-TM4, krajnja cijena će od 1. travnja 2021. biti manja za 0,3% u odnosu na 
prosječnu cijenu plina u razdoblju do 31. ožujka 2021.  

Na slici su prikazane krajnje cijene opskrbe plinom za opskrbljivače u obvezi javne usluge 
opskrbe plinom od 1. travnja 2021., po pojedinim distribucijskim područjima, za 
karakterističnog kupca iz tarifnog modela TM2 (raspon godišnje potrošnje plina od 5.001 do 
25.000 kWh/god). Na slici su također prikazane i postotne promjene krajnje cijene u odnosu na 
krajnju cijenu koja se primjenjuje u razdoblju do 31. ožujka 2021.  

Iznos godišnjeg i mjesečnog troška za plin, po pojedinim distribucijskim područjima i pojedinim 
tarifnim modelima, te ostale relevantne informacije, krajnji kupac može saznati korištenjem 
aplikacije iPlin (informator HERA-e za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom). 

Ujedno podsjećamo da svi krajnji kupci kategorije kućanstvo imaju pravo odabira žele li 
kupovati plin po reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge ili slobodno na 
tržištu od istog ili bilo kojeg drugog opskrbljivača plinom koji je aktivan na maloprodajnom 
tržištu plina, pri čemu uvijek imaju pravo povratka s tržišnih uvjeta na javnu uslugu.  

Uvjete opskrbe plinom na tržišnim osnovama krajnji kupac kategorije kućanstvo slobodno 
ugovara s odabranim opskrbljivačem, pri čemu definiraju način utvrđivanja krajnje cijene plina 

tijekom ugovornog razdoblja, odnosno da li je cijena fiksna ili promjenjiva te eventualne uvjete 
promjene pojedinih elemenata cijene tijekom ugovornog razdoblja, trajanje ugovora, način 
produljenja ugovora, mogućnost i uvjete raskida ugovora i drugo. Za kupce koji se odluče za 
javnu uslugu HERA odlukom na svakom distribucijskom području određuje tko je njihov 
„zadani“ opskrbljivač plinom te određuje i krajnju cijenu plina.  

Opskrbljivač plinom, u skladu sa Zakonom o tržištu plina i Općim uvjetima opskrbe plinom (NN  
50/18, 88/19, 39/20), mora voditi računa da krajnji kupci iz kategorije kućanstvo dobiju sve 
relevantne informacije na temelju kojih mogu samostalno zaključiti koja je usluga opskrbe 
plinom – u okviru javne usluge ili tržišna – za njih povoljnija. 

https://www.hera.hr/hrvatski/iplin/
https://www.hera.hr/hrvatski/html/registar_dozvola_14.html
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Krajnja cijena opskrbe plinom (uključuje Ts1 i Ts2) za opskrbljivače u obvezi javne usluge od 1. travnja 2021. i promjene u odnosu na cijenu do 31. ožujka 2021., 
za tarifni model TM2, po distribucijskim područjima (DP) 


