Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

Obavijest krajnjim kupcima plina - Donesena Odluka o iznosu tarifnih stavki za
distribuciju plina za treće regulacijsko razdoblje 2022.-2026. i Odluka o iznosu
tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31.
ožujka 2022.
30. prosinca 2021. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na sjednici
održanoj 20. prosinca 2021. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za treće
regulacijsko razdoblje 2022.-2026. (NN 141/21) i Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. (NN 141/21 i 147/21).
S obzirom da su važeći iznosi tarifnih stavki za distribuciju plina određeni do 31. prosinca 2021.,
HERA je prema odredbama Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN
48/18) donijela nove iznose tarifnih stavki za naredno, treće regulacijsko razdoblje koje započinje 1.
siječnja 2022., a završava 31. prosinca 2026., za 33 operatora distribucijskog sustava (ODS).
Prema Odluci, prosječna tarifna stavka za distribuiranu količinu plina (Ts1), bez PDV-a, za tarifni
model TM2 (raspon godišnje potrošnje plina od 5.001 do 25.000 kWh/god) za 33 ODS-a za 2022.
godinu iznosi 0,0453 kn/kWh, što u odnosu na 2021. godinu predstavlja smanjenje za 6,4% (0,0031
kn/kWh). Na Slici 1. prikazani su iznosi tarifne stavke Ts1 za tarifni model TM2 za 2022. godinu prema
Odluci u odnosu na važeće iznose u 2021. godini, po distribucijskim područjima.
Odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja 2022.
do 31. ožujka 2022. je, na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 108/20), određena cijena plina za krajnje kupce kategorije
kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom, za svih 14 opskrbljivača u obvezi javne usluge
koji djelatnost obavljaju na 33 distribucijska područja u Republici Hrvatskoj. U odnosu na važeću
cijenu, cijena opskrbe u javnoj usluzi od 1. siječnja 2022. mijenja se isključivo zbog promjene troška
distribucije plina prema Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za treće regulacijsko
razdoblje 2022.-2026., dok preostale dvije komponente cijene plina - trošak nabave plina i trošak
opskrbe plinom ostaju nepromijenjene.
Prema donesenoj Odluci, iskazano kao prosjek za sva 33 distribucijska područja, prosječno za tarifni
model TM2, krajnja cijena opskrbe plinom za kućanstva u javnoj usluzi će od 1. siječnja 2022. biti
manja za 1,1% u odnosu na razdoblje do 31. prosinca 2021.
Na Slici 2. prikazana je krajnja cijena opskrbe plinom, bez PDV-a, za krajnjeg kupca iz tarifnog modela
TM2 od 1. siječnja 2022. i postotna promjena krajnje cijene u odnosu na krajnju cijenu koja se
primjenjuje do 31. prosinca 2021., po pojedinim distribucijskim područjima.
Na istoj sjednici Upravnog vijeća HERA-e donesene su i Odluka o naknadi za priključenje na plinski
distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (NN 141/21) te odluke o
cjeniku nestandardnih usluga pojedinih pružatelja usluga, odnosno operatora terminala za UPP (NN
141/21), operatora transportnog sustava (NN 141/21), operatora sustava skladišta plina (NN
141/21), operatora distribucijskog sustava (NN 141/21) i opskrbljivača u obvezi javne usluge (NN
141/21), a kojima su utvrđene prosječne cijene radnog sata i cjenici nestandardnih usluga za svakog
pojedinog pružatelja usluga.
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Slika 1. Iznosi tarifne stavke za distribuciju plina (Ts1) za tarifni model TM2 prema Odluci za 2022. godinu u odnosu na važeće iznose u 2021. godini, po distribucijskim
područjima (bez PDV-a)
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Slika 2. Krajnja cijena opskrbe plinom (uključuje Ts1 i Ts2) za karakterističnog krajnjeg kupca iz tarifnog modela TM2 od 1. siječnja 2022. i promjene u odnosu na
cijenu do 31. prosinca 2021., po distribucijskim područjima (bez PDV-a)

