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ULOGA HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE U SEGMENTU OSIGURANJA 
OPSKRBE PLINOM U HRVATSKOJ

Zbog snažnih poremećaja na globalnom energetskom 
tržištu u 2022. godini i rekordnog rasta cijena ener-
genata, Vlada je donijela dva paketa mjera u svrhu 
sprječavanja cjenovnog udara na hrvatske građane i 
tvrtke. Vrijednost donesenih mjera iznosi 3,5 milijardi 
eura na razini Hrvatske, odnosno 800 milijuna eura na 
razini HEP Grupe, što predstavlja značajno opterećenje 
na poslovanje HEP-a. 
Zahvaljujući dobrim financijskim pokazateljima koji 
su rezultat kvalitetnog poslovanja i dobrog upravlja-
nja u prethodnim godinama, HEP je aktualnu krizu 
dočekao osnažen i kvalitetno pripremljen i preuzeo 
je teret krize kako bi najvećoj mogućoj mjeri zaštitio 
standard hrvatskih građana. Uloga HEP-a u aktualnoj 
krizi ne očituje se samo u ograničenju rasta cijena 
plina za hrvatske kupce, već i u osiguranju dovoljnih 
količina plina za domaće tržište. Shodno tome, HEP 
je prema Odluci Vlade o osiguranju zaliha plina na 
hrvatskom teritoriju i nalogu Kriznog tima za plin u 
planiranom roku formirao domaću zalihu plina u izno-
su oko 2700 GW h, odnosno zapunio je gotovo 93% 
volumena podzemnog skladišta plina predviđenog za 
hrvatske zalihe, čime je dan ključan doprinos za sprje-
čavanje mogućih poremećaja opskrbe plinom tijekom 
ogrjevne sezone 2022./2023. Također, HEP provodi 
Uredbu Vlade o otklanjanju poremećaja na domaćem 
tržištu energije i plin preuzet iz domaće proizvodnje, 
od proizvođača prirodnog plina INA-e po reguliranoj 
cijeni isporučuje kupcima definiranim spomenutom 
Uredbom (distributeri plina u svrhu namirenja gubita-
ka, kupci toplinske energije iz samostalnog toplinskog 
sustava, opskrbljivači plinom u obvezi javne usluge 
za potrebe kupaca iz kategorije kućanstvo i kupci iz 
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kategorije poduzetništvo iz Članka 2., Stavka 3. Uredbe 
iz ‘Narodnih novina’ br. 104/2022). 
Uz to, bitno je napomenuti kako HEP Plin kao članica 
HEP Grupe obavlja ulogu zajamčenog opskrbljivača, 
odnosno pruža javnu usluge opskrbe plinom krajnjem 
kupcu koji je ostao bez opskrbljivača plinom, za što 
su osigurane dostatne količine plina. 
Povoljna situacija za opskrbu plinom u Hrvatskoj u 
velikoj mjeri može se zahvaliti terminalu za ukapljeni 
prirodni plin jer njime u hrvatski transportni sustav 
ulazi više od 60% svih količina plina. Prema planovima 
Vlade, HEP će se kao suvlasnik terminala spremno 
uključiti u realizaciju plana povećanja njegovog kapa-
citeta sa sadašnjih 2,9 mlrd. m3 na 6,1 mlrd. m3 pa će 
se uz dodatna ulaganja u transportni sustav osigurati 
dostatne količine plina ne samo za domaće potrebe, 
nego i količine plina za države u okruženju. 
Početak ove godine obilježen je pozitivnim signalima 
vezanima uz pad cijena plina na europskom tržištu 
zbog iznadprosječno tople zime čija je posljedica 
visok postotak zapunjenosti skladišta plina diljem 
Europske unije. Uz uvjet da ne dođe do dodatnog 
pogoršanja geopolitičkih okolnosti i uz neizvjesnost 
uslijed globalne inflacije, može se pretpostaviti kako 
neće doći do dramatičnih skokova cijena plina koji su 
se zbivali tijekom protekle godine. U HEP-u se pozorno 
prati kretanje cijene plina na tržištu i u skladu s time 
prilagođavaju se poslovni potezi. Iako se ne mogu sa 
sigurnošću predvidjeti trendovi vezani uz kretanje 
cijene plina u narednom razdoblju, HEP je spreman 
odgovoriti na sve izazove koji će se postaviti pred 
najveću hrvatsku energetsku tvrtku.


