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KLASA: 310-44/21-02/71 

URBROJ: 371-04-21-10 

Zagreb,  26. svibnja 2021. 

 

 

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 9. i članka 14. točke 1. Zakona o regulaciji energetskih 

djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 i 68/18) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 

11. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 26. svibnja 2021., donijela sljedeću 

 

 

ODLUKU 

o načinu određivanja jedinične cijene plina za gubitke plina u distribucijskom sustavu za 

opskrbljivače u obvezi javne usluge opskrbe plinom 

 

1. Jedinična cijena plina za gubitke plina u distribucijskom sustavu, koju su opskrbljivači u 

obvezi javne usluge opskrbe plinom dužni primjenjivati za obračun naknade za gubitke plina 

operatorima distribucijskog sustava, određuje se kao suma: 

- troška nabave plina koji je određen Odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu 

opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. („Narodne novine“, 

broj 28/21 i 33/21) u iznosu od 0,1422 kn/kWh, i  

- udjela od 76% troška opskrbe plinom koji je za pojedino distribucijsko područje 

određen Odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 

od 1. travnja do 31. prosinca 2021. („Narodne novine“, broj 28/21 i 33/21), a koji se 

zaokružuje na četiri decimale. 

2. Ova Odluka dostavit će se opskrbljivačima u obvezi javne usluge opskrbe plinom i 

operatorima distribucijskog sustava.  

3. Ova Odluka objavit će se na mrežnoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 
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Obrazloženje 

 

Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava („Narodne novine“, broj 50/18, 88/19 i 36/20) (dalje: 

Mrežna pravila) koja je Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) donijela 29. svibnja 

2018. godine, odnosno izmjene i dopune kojih je HERA donijela 16. rujna 2019. i 23. ožujka 2020. 

godine, propisuju, između ostaloga, i način utvrđivanja jedinične cijene plina za gubitke plina u 

distribucijskom sustavu. 

Naime, prema članku 13. stavku 13. Mrežnih pravila, jedinična cijena plina za gubitke plina u 

distribucijskom sustavu za pojedini mjesec utvrđuje se u iznosu cijene plina po kojoj je opskrbljivač 

na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom 

za kupce iz kategorije kućanstvo.  

U skladu s odredbama članka 113. Zakona o tržištu plina („Narodne novine“, broj 18/18 i 23/20), 

nakon 31. ožujka 2021., uloga opskrbljivača na veleprodajnom tržištu (dalje: OVT) je ukinuta, a 

također više nije propisana niti cijena plina po kojoj OVT prodaje plin opskrbljivačima u obvezi javne 

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

S tim u vezi, u HERA-i je u tijeku postupak izrade izmjena i dopuna Mrežnih pravila kojima će se 

urediti pitanje nabave plina za gubitke u distribucijskom sustavu. 

Nadalje, HERA je dopisom Klasa: 310-44/21-02/71, Urbroj: 371-04-21-2 od 29. travnja 2021., svim 

opskrbljivačima u obvezi javne usluge i operatorima distribucijskog sustava u Republici Hrvatskoj, 

uputila mišljenje kojim je objašnjen način utvrđivanja jedinične cijene plina za gubitke koji bi se 

trebao primjenjivati od 1. travnja 2021. do stupanja na snagu izmjena i dopuna Mrežnih pravila. 

Naime, HERA smatra da jedinična cijena plina za gubitke iz članka 13. Mrežnih pravila treba 

predstavljati ekvivalent cijeni po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu prodavao plin 

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

opskrbu u obvezi javne usluge, odnosno referentnoj cijeni plina koja je bila na snazi do 31. ožujka 

2021. i čiji su sastavni dio bili cijena nabave plina i premija, odnosno fiksni dio referentne cijene 

plina. 

S obzirom na promjene u strukturi krajnje cijene plina propisane Metodologijom utvrđivanja iznosa 

tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu („Narodne novine“, broj 108/20), 

prema kojoj je cijenu nabave plina zamijenio trošak nabave plina, a premija je postala sastavni dio 

troška opskrbe plinom, time jedinična cijena plina za gubitke treba biti utvrđena kao suma troška 

nabave plina i pripadajućeg udjela troška opskrbe plinom iz Odluke o iznosu tarifnih stavki za javnu 

uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2021. („Narodne novine“, broj 28/21 

i 33/21) koji se odnosi na troškove poslovanja na veleprodajnom tržištu plina, uključujući troškove 

korištenja transportnog sustava i sustava skladišta plina, troškove organiziranja tržišta plina i troškove 

temeljem obračuna propisanih odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina, te ostale operativne 

troškove opskrbljivača vezane uz poslovanje na veleprodajnom tržištu plina.  

Prema Odluci 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. („Narodne novine“, broj 16/20) 

premija, odnosno fiksni dio referentne cijene plina, iznosila je 0,0414 kn/kWh, dok je varijabilni iznos 

naknade za opskrbu plinom koji se odnosio na troškove poslovanja opskrbljivača na maloprodajnom 

tržištu plina iznosio 0,0130 kn/kWh, pri čemu suma navedene dvije komponente predstavlja 

ekvivalent troška opskrbe plinom koji je određen za razdoblje od 1. travnja 2021. U navedenoj sumi, 

pripadajući udio koji se odnosi na povezane troškove dopreme plina do ulaza u distribucijski sustav, 

odnosno na troškove poslovanja na veleprodajnom tržištu plina, iznosi 76%. 
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HERA smatra kako jediničnu cijenu plina za gubitke treba utvrditi kao sumu troška nabave plina u 

iznosu 0,1422 kn/kWh i udjela od 76% troška opskrbe plinom koji je za pojedino distribucijsko 

područje propisan Odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 

1. travnja do 31. prosinca 2021. („Narodne novine“, broj 28/21 i 33/21), a koji se zaokružuje na četiri 

decimale, te je stoga odlučeno kao u točki 1. izreke ove Odluke. 

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12 

i 68/18) propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeće HERA-e donosi u obavljanju 

javnih ovlasti objavljuju na mrežnoj stranici HERA-e te je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke ove 

Odluke. 

 

 

                                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

                                                                                     Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r. 

 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Ova Odluka je izvršna. 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog 

suda u Zagrebu, u roku od 30 dana od dostave ove Odluke. 

 

 

 

 

 

 

 


