
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske („Narodne 
novine“, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s Odlukom o donošenju Plana 
korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u 
Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine, KLASA: 022-03/21-04/76, URBROJ: 50301- 
05/27-21-3, od 18. lipnja 2021. i Odlukom o donošenju Izmjena i dopuna Plana korištenja 
financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici 
Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine, KLASA: 022-03/22-04/82, URBROJ: 50301-05/27-22-2, 
od 9. ožujka 2022., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. ožujka 2022. donijela

O D L U K U

o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije 
kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina

do 10 GWh

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se iznos i postupak subvencioniranja dijela krajnje 
cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te mikro, male i srednje 
poduzetnike iz kategorije krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina na 
pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh za razdoblje od 1. travnja 2022. do 
31. ožujka 2023.

II.

Krajnja cijena opskrbe plinom za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo 
subvencionira se u iznosu od 0,10 kn/kWh bez poreza na dodanu vrijednost.

Krajnja cijena opskrbe plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo iz točke I. 
ove Odluke subvencionira se u iznosu od 0,15 kn/kWh bez poreza na dodanu vrijednost.

III.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja će, za potrebe provedbe dodjele 
sredstava krajnjim kupcima koji nisu kućanstvo iz točke I. ove Odluke, raspisati javni poziv za 
dodjelu potpora male vrijednosti.

IV.

Za krajnje kupce iz točke III. ove Odluke kojima će biti dodijeljena sredstva, 
njihovim opskrbljivačima plinom dostavit će se vaučeri potpore u ukupnom iznosu najviše do 
1.500.000,00 kuna.
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V.

Opskrbljivači plinom dužni su na mjesečnoj razini krajnjim kupcima 
ispostavljati račune za isporučeni plin na način da im se neto osnovica na računu umanji za 
iznos subvencije pri čemu iznos subvencije mora biti jasno iskazan.

Opskrbljivači plinom dužni su voditi evidenciju o iskorištenom i neiskorištenom 
dijelu subvencija iz vaučera po krajnjem kupcu koji nije kućanstvo iz točke I. ove Odluke.

Kod promjene opskrbljivača za krajnje kupce koji nisu kućanstvo iz točke I. ove 
Odluke, opskrbljivač je dužan novom opskrbljivaču dostaviti vaučer s priloženom evidencijom 
iskorištenih sredstava po priloženom vaučera.

VI.

Po isteku obračunskog mjeseca, opskrbljivači plinom dostavljaju Ministarstvu 
gospodarstva i održivog razvoja zahtjev za refundaciju subvencija za sve svoje krajnje kupce 
koji su korisnici subvencija u skladu s ovom Odlukom, a kojem zahtjevu su dužni priložiti 
obračun po svakom obračunskom mjernom mjestu.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2022.

KLASA: 022-03/22-04/84
URBROJ: 50301-05/27-22-2

Zagreb, 9. ožujka 2022.




