Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

Obavijest krajnjim kupcima plina – Donesena krajnja cijena za javnu uslugu
opskrbe plinom i krajnja cijena zajamčene opskrbe plinom, za razdoblje od
1. travnja 2022.
11. ožujka 2022. - Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je na
sjednici održanoj 7. ožujka 2022. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe
plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31.
ožujka 2023. (NN 32/22) (Odluka) i Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom
za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. (NN
32/22).
KRAJNJA CIJENA JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM ZA KUĆANSTVA
Odlukom je, na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe
plinom i zajamčenu opskrbu (NN 108/20 i 20/22) (Metodologija), određena cijena plina za
krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom za regulacijsku
godinu 2022./2023., odnosno za razdoblje primjene od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za
razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023., i to za sva distribucijska područja u Republici
Hrvatskoj.
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 (cijene terminskih ugovora „TTF Price
Assesment – Summer 22“ i „TTF Price Assesment – Winter 22“, objavljenima od 1. travnja 2021.
do 28. veljače 2022.), trošak nabave plina za razdoblje od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023.
iznosi 0,3425 kn/kWh, što predstavlja povećanje od 141% u odnosu na trošak nabave plina koji
u razdoblju do 31. ožujka 2022. iznosi 0,1422 kn/kWh (Odluka do 31. ožujka 2022., NN 141/21
i 147/21).
Trošak distribucije plina odražava trošak korištenja plinskog distribucijskog sustava, te je za
svaku regulacijsku (kalendarsku) godinu 3. regulacijskog razdoblja 2022.-2026., zasebno za
svako distribucijsko područje, određen Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN
141/21 i 32/22).
Trošak opskrbe plinom (Tops) odražava troškove poslovanja opskrbljivača u obvezi javne usluge,
uključujući troškove korištenja plinske infrastrukture, 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. Trošak opskrbe plinom ostaje nepromijenjen u troipolgodišnjem
razdoblju za koje je natječaj proveden (od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.), odnosno ostaje
utvrđen u istim iznosima kao i prema važećoj Odluci do 31. ožujka 2022., NN 141/21 i 147/21.
Promjene u strukturi prosječne krajnje cijene plina za javnu uslugu opskrbe plinom (bez PDV-a)
u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.,
u odnosu na razdoblje do 31. ožujka 2022., shematski su prikazane na slici 1.
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Slika 1. Shematski prikaz promjene u strukturi krajnje cijene plina za javnu uslugu opskrbe
plinom (bez PDV-a)
Nove cijene plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom
u regulacijskoj godini 2022/2023. izmijenjene su u odnosu na trenutno važeće cijene plina zbog
promjene troška nabave plina, pri čemu prosječno povećanje krajnje cijene plina, bez PDV-a,
od 1. travnja 2022. prema Odluci iznosi 77% (Slika 1.). Najmanji porast od 62% je na
distribucijskom području operatora distribucijskog sustava ENERGO d.o.o., Rijeka gdje je
opskrbljivač u obvezi javne usluge GRADSKA PLINARA ZAGREB-Opskrba d.o.o., dok je najveći
porast od 89% na dijelu distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP-PLIN
d.o.o. (gradovi Daruvar i Grubišno Polje, te općine Sirač, Končanica, Dežanovac), gdje je
opskrbljivač u obvezi javne usluge ZAGORSKI METALAC d.o.o. (Slika 2.)
Značajno povećanje troška nabave plina posljedica je kontinuiranog uzlaznog kretanja cijena
plina na europskim plinskim tržištima koje je započelo u drugom tromjesečju 2021., zbog čega
trgovci plinom posljedično nabavljaju plin po značajno višim cijenama nego što je bio slučaj u
prethodnim godinama. Stoga se navedeni porast veleprodajnih cijena odražava i na
maloprodajno tržište plina u Republici Hrvatskoj.
U razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023., u odnosu na razdoblje od 1. travnja do 31.
prosinca 2022., prosječna krajnja cijena opskrbe plinom bit će veća za 0,3%, a zbog promjene
troška distribucije plina u regulacijskoj godini 2023. u skladu s Odlukom o iznosu tarifnih stavki
za distribuciju plina (Slika 1.).
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Krajnja cijena plina za TM2 do 31.3.2022. (bez PDV-a)
Krajnja cijena plina za TM2 od 1.4.2022. do 31.12.2022. (bez PDV-a)
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Slika 2. Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) od 1. travnja 2022. i promjena u odnosu na cijenu do 31. ožujka 2022., za karakterističnog
kupca iz tarifnog modela TM2 (raspon godišnje potrošnje plina od 5.001 do 25.000 kWh/god), po distribucijskim područjima (DP), za
opskrbljivače u obvezi javne usluge (kn/kWh)
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Vlada Republike Hrvatske je 16. veljače 2022. predstavila paket mjera za ublažavanje rasta
cijena energenata, a koji uključuje potpore za trošak plina kućanstvima, porezna rasterećenja,
socijalne naknade za građane u riziku od energetskog siromaštva i jednokratne naknade
namijenjene umirovljenicima. Paket mjera, među ostalim, obuhvaća prijedlog izmjena zakona
o PDV-u kojim se smanjuje stopa PDV-a na plin sa sadašnjih 25% na 5% te odluka o
subvencioniranju cijene plina kojom se uvodi potpora od 0,10 kn/kWh svim kućanstvima koja
koriste plin, s primjenom od 1. travnja 2022.
Paket mjera Vlade Republike Hrvatske značajno će ublažiti porast cijene plina, te će za krajnje
kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom rezultirati povećanjem
cijene plina s PDV-om prosječno za sva distribucijska područja za oko 16% (Slika 3.).

Slika 3. Shematski prikaz promjene krajnje cijene javne usluge opskrbe plinom (s PDV-om)
Napominjemo kako se navedeni paket mjera odnosi na kućanstva koja kupuju plin po
reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge, ali i na kućanstva koji plin kupuju
slobodno na tržištu. Za kućanstva s tržišnim ugovorima utjecaj paketa mjera na postotnu
promjenu cijene ovisit će prvenstveno o cijeni plina koja je definirana ugovorom. Više
informacija o pravima krajnjih kupaca u pogledu ugovaranja opskrbe plinom možete pronaći
ovdje.
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ZAJAMČENA OPSKRBA PLINOM
Prema zakonskim odredbama, zajamčena opskrba je definirana kao obvezna javna usluga
opskrbe plinom prema reguliranim uvjetima krajnjem kupcu priključenom na distribucijski
sustav, koji je pod određenim uvjetima ostao bez opskrbljivača, a zajamčeni opskrbljivač kao
opskrbljivač plinom koji obavlja zajamčenu opskrbu. Za zajamčenog opskrbljivača plinom u
Republici Hrvatskoj za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024. odlukom je određen
energetski subjekt HEP-PLIN d.o.o., Osijek.
KRAJNJA CIJENA ZAJAMČENE OPSKRBE PLINOM ZA KUĆANSTVA
U slučaju aktiviranja zajamčene opskrbe plinom, krajnja cijena zajamčene opskrbe za krajnje
kupce koji imaju pravo na javnu uslugu opskrbe plinom (kućanstva) utvrđuje se u iznosu
jednakom krajnjoj cijeni za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača u obvezi javne
usluge na pojedinom distribucijskom području donijela HERA sukladno Odluci.
KRAJNJA CIJENA ZAJAMČENE OPSKRBE PLINOM za krajnje kupce koji nisu kućanstvo
(PODUZETNIŠTVO)
Na sjednici Upravnog vijeća HERA-e održanoj 7. ožujka 2022. donesena je i Odluka o iznosu
tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje
od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. (NN 32/22), a na temelju Izmjena i dopuna Metodologije
utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN
20/22). Navedenom Odlukom utvrđeni su elementi krajnje cijene zajamčene opskrbe za
kupce koji nisu kućanstvo (poduzetništvo), odnosno trošak nabave plina i trošak opskrbe
plinom za zajamčenu opskrbu, za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. godine.
Krajnja cijena zajamčene opskrbe za krajnje kupce kategorije poduzetništvo utvrđuje se prema
tri komponente: trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu, trošak distribucije plina i trošak
opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu. Krajnja cijena iskazuje se kroz tarifnu stavku za
isporučenu količinu plina (Ts1) i fiksnu mjesečnu naknadu (Ts2).
Trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu (Tnab,Z) za krajnje kupce kategorije poduzetništvo
utvrđuje se primjenom odgovarajuće formule iz Metodologije. Prema podacima s TTF tržišta
(cijene terminskih ugovora „TTF Price Assesment – Quarter +1 '22“, objavljenima od 1. siječnja
do 28. veljače 2022.) trošak nabave plina za zajamčenu opskrbu za naredno, drugo tromjesečje
2022. iznosi 0,6373 kn/kWh (76,32 Eur/MWh @GCV), odnosno 0,7010 kn/kWh (83,95
Eur/MWh @GCV) uz primjenu uvećanja od 10% za prvi mjesec korištenja zajamčene opskrbe.
Trošak distribucije plina odražava trošak korištenja plinskog distribucijskog sustava, te je za
svaku regulacijsku (kalendarsku) godinu 3. regulacijskog razdoblja 2022.-2026., zasebno za
svako distribucijsko područje, određen Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
(NN 141/21 i 32/22).
Trošak opskrbe plinom za zajamčenu opskrbu (Tops,Z) utvrđuje se u iznosu od 0,0593 kn/kWh
te odražava prosječni trošak opskrbe plinom opskrbljivača u obvezi javne usluge određenih za
sva distribucijska područja temeljem provedenog javnog natječaja za odabir opskrbljivača u
obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.

