CJENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA KUĆANSTVA

NAPON

TARIFNI
MODEL

TARIFNA
STAVKA
VT

Bijeli
Niski

NT
Plavi

JT

CIJENA bez PDV-a
(CIJENA s PDV-om)
0,4750 kn/KWh
(0,5368 kn/kWh)
0,2375 kn/KWh
(0,2684 kn/kWh)
0,4465 kn/KWh
(0,5045 kn/kWh)

MJESEČNA POGODNOST
BEZ
UGOVORNA
UGOVORNA
OBVEZNOG
OBVEZA 12
OBVEZA 24
TRAJANJA
MJESECI
MJESECA

Bez pogodnosti

10,00 kn + PDV 12,00 kn + PDV
(11,30 kn s
(13,56 kn s
PDV-om)
PDV-om)

VT – Viša tarifa
NT – Niža tarifa
JT – Jedinstvena tarifa

NAKNADA ZA OPSKRBU
Od 1.1.2017. naknada za opskrbu električnom energijom obračunava se mjesečno u iznosu od 7,40 kn bez PDV-a
(8,362 kn s PDV-om).
Od 17.01.2015 do 31.12.2016. – naknada za opskrbu električnom energijom obračunava se mjesečno u iznosu od
7,40 kn bez PDV-a (9,25 kn s PDV-om).
Od 09.12.2013 do 16.01.2015 – HT ne obračunava naknadu za opskrbu električnom energijom.
NAKNADA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA
Sukladno Uredbi Vlade RH, svi kupci plaćaju Naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora
energije u iznosu od 0,105 kn/kWh bez PDV-a (0,11865 kn/kWh s PDV-om).
SOLIDARNA NAKNADA
Odlukom Vlade RH od 01.10.2015. uvodi se Solidarna naknada za sve kupce iz kategorije kućanstva bez obzira na
opskrbljivača. Solidarna naknada je dodatak na cijenu električne energije za sve kupce iz kategorije kućanstva, kojom
se prikupljaju sredstva kako bi se putem socijalne potpore smanjilo siromaštvo energijom ugroženih kupaca. Cijena
solidarne naknade iznosi 0,03 kn bez PDV-a (0,0339 s PDV-om) za svaki kWh potrošene električne energije i uplaćuje
se u Državni proračun. Više o solidarnoj naknadi potražite na
https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2015/246%20sjednica%20Vlade//246%20-%204d.pdf.
RASPORED DNEVNIH TARIFA
Zimsko računanje vremena: VT od 07 do 21 sat, NT od 21 do 07 sati
Ljetno računanje vremena: VT od 08 do 22 sata, NT od 22 do 08 sati
PONUDA ZA KUĆANSTVA
Ukoliko korisnik odabere uslugu električne energije uz obvezno trajanje Ugovora, cijena kWh i obračun potrošnje
električne energije ostaju isti kao i u ponudi bez obveznog trajanja ugovora (dalje u tekstu Standardna ponuda), te
korisnik ostvaruje dodatnu pogodnost u vidu mjesečnog popusta na obračunati iznos potrošene električne energije.
Ugovorna obveza i pogodnost vezani su za obračunsko mjerno mjesto (dalje u tekstu OMM). Ukoliko korisnik ima više
OMM-ova pogodnost ostvaruje samo za one OMM-ove za koje potpiše obvezno trajanje Ugovora.
Popust se ne primjenjuje na naknadu za obnovljive izvore energije.
Popust se primjenjuje u punom iznosu bez obzira koliko dana je usluga aktivna.
Neiskorišteni popust (ili dio popusta) iz jednog mjeseca ne prenosi se u drugi mjesec.
Novim korisnicima ugovorna obveza počinje teći od trenutka aktivacije usluge.
Postojećim korisnicima ugovorna obveza počinje teći od prvog dana u sljedećem mjesecu kao i primjena popusta.
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Popusti iz drugih akcija na usluzi Električna energija se ne zbrajaju. Ukoliko korisnik ostvaruje pogodnost iz neke od
prijašnjih akcija, ta pogodnost mu se prestaje primjenjivati u trenutku kada počinje primjena pogodnosti koju korisnik
ostvaruje temeljem obveznog trajanja Ugovora.
Ako tijekom razdoblja obveznog trajanja Ugovora korisnik jednostrano raskine Ugovor ili ako krivnjom korisnika dođe
do raskida Ugovora, korisnik je obvezan Hrvatskom Telekomu platiti naknadu za prijevremeni raskid. Naknada za
prijevremeni raskid se računa kao suma popusta iskorištenih od početka razdoblja obveznog trajanja Ugovora do
trenutka prijevremenog raskida obveznog trajanja Ugovora (broj mjeseci u kojima je korisnik ostvario popust puta
mjesečni iznos popusta).
Nakon isteka razdoblja obveznog trajanja Ugovora, korisniku će se početi primjenjivati cijene i uvjeti definirani za
Standardnu ponudu.
OBVEZNO TRAJANJE UGOVORA 12 MJESECI
Odabirom obveznog trajanja Ugovora na 12 mjeseci korisnik ostvaruje pogodnost od 11,30 kn s PDV-om (10,00 kn +
PDV) popusta mjesečno za cijelo vrijeme trajanja ugovorne obveze (12 mjeseci) – ukupno 135,6 kn popusta s PDV-om.
OBVEZNO TRAJANJE UGOVORA 24 MJESECA
Odabirom obveznog trajanja Ugovora na 24 mjeseca korisnik ostvaruje pogodnost od 13,56 kn s PDV-om (12,00 kn +
PDV) popusta mjesečno za cijelo vrijeme trajanja ugovorne obveze (24 mjeseca) – ukupno 325,44 kn popusta s PDVom.
POSEBNA POGODNOST ZA KORISNIKE KOJI SU USLUGU OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZATRAŽILI DO
31.12.2014.
Svi korisnici koji na dan 31.12.2014. imaju aktivnu uslugu opskrbe električnom energijom kao i svi oni koji su
zaključno s 31.12.2014. podnijeli Zahtjev za uslugu opskrbe električnom energijom (uz uvjet da im se usluga realizira
najkasnije s 1.3.2015.), ostvaruju posebnu pogodnost u vidu neobračunavanja naknade za opskrbu do kraja 2015.
godine – naknadu za opskrbu počet će se obračunavati od 1.1.2016. Korisnicima koji imaju pravo na ovu pogodnost,
a koji na dan 31.12.2014. imaju potpisan Ugovor odnosno podnesen Zahtjev za opskrbu električnom energijom uz
minimalno obvezno trajanje Ugovora na 12 ili 24 mjeseca, te datum isteka minimalnog obveznog trajanja Ugovora
nastupa nakon 31.12.2015., naknada za opskrbu će se početi obračunavati tek nakon isteka minimalnog obveznog
trajanja Ugovora.
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CJENIK ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA PODUZETNIŠTVO
POPUST NA IZNOS ELEKTRIČNE ENERGIJE
NAPON

TARIFNI
MODEL

TARIFNA
STAVKA

VT
Bijeli
NT
Plavi

JT

Niski
VT
Crveni
NT
Žuti

JT
VT

Srednji

Bijeli
NT

CIJENA bez PDV-a
(CIJENA s PDV-om)

UGOVOR NA
12 MJESECI
BEZ
OBAVEZNOG
TRAJANJA

UGOVOR NA
12 MJESECI S
OBAVEZNIM
TRAJANJEM

UGOVOR NA
24 MJESECA
S OBAVEZNIM
TRAJANJEM

UGOVOR NA
36 MJESECI S
OBAVEZNIM
TRAJANJEM

Bez
popusta

2,56%

5,13%

6,67%

0,5121 kn/KWh
(0,5787 kn/kWh)
0,3413 kn/KWh
(0,3857 kn/kWh)
0,4898 kn/KWh
(0,5535 kn/kWh)
0,5121 kn/KWh
(0,5787 kn/kWh)
0,3413 kn/KWh
(0,3857 kn/kWh)
0,3500 kn/kWh
(0,3955 kn/kWh)
0,4900 kn/kWh
0,5537 kn/kWh)
0,3300 kn/kWh
(0,3729 kn/kWh)

VT – Viša tarifa
NT – Niža tarifa
JT – Jedinstvena tarifa

NAKNADA ZA OPSKRBU
HT ne naplaćuje naknadu za opskrbu (standardna cijena je 35,00 kn + PDV).
NAKNADA ZA POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA
Sukladno Uredbi Vlade RH, svi kupci plaćaju Naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora
energije u iznosu od 0,105 kn/kWh + PDV.
TROŠARINA
Trošarina u iznosu od 3,75kn/MWh dodatno se naplaćuje poslovnim korisnicima ukoliko se električna energija koristi
za poslovnu upotrebu.
Trošarina u iznosu od 7,5 kn/MWh dodatno se naplaćuje poslovnim korisnicima ukoliko se električna energija ne
koristi za poslovnu upotrebu.
RASPORED DNEVNIH TARIFA
Zimsko računanje vremena: VT od 07 do 21 sat, NT od 21 do 07 sati
Ljetno računanje vremena: VT od 08 do 22 sata, NT od 22 do 08 sati
STANDARDNA PONUDA ZA PODUZETNIŠTVO
Standardna ponuda ostvaruje se kroz sljedeća četiri tipa ugovora:
1. UGOVOR NA 12 MJESECI BEZ OBAVEZNOG TRAJANJA
2. UGOVOR NA 12 MJESECI S OBAVEZNIM TRAJANJEM
3. UGOVOR NA 24 MJESECA S OBAVEZNIM TRAJANJEM
4. UGOVOR NA 36 MJESECI S OBAVEZNIM TRAJANJEM
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UGOVOR NA 12 MJESECI BEZ OBAVEZNOG TRAJANJA
Odabirom ugovora u trajanju od 12 mjeseci bez pogodnosti korisnik ne ostvaruje popust na iznos električne energije.
Nema naknade za prijevremeni raskid.
UGOVOR NA 12 MJESECI S OBAVEZNIM TRAJANJEM
Odabirom ugovora u obaveznom trajanju od 12 mjeseci korisnik ostvaruje popust od 2,56% mjesečno na iznos
električne energije za cijelo vrijeme trajanja ugovora (12 mjeseci).
UGOVOR NA 24 MJESECA S OBAVEZNIM TRAJANJEM
Odabirom ugovora u obaveznom trajanju od 24 mjeseca korisnik ostvaruje popust od 5,13% mjesečno na iznos
električne energije za cijelo vrijeme trajanja ugovora (24 mjeseca).
UGOVOR NA 36 MJESECI S OBAVEZNIM TRAJANJEM
Odabirom ugovora u obaveznom trajanju od 36 mjeseci korisnik ostvaruje popust od 6,67% mjesečno na iznos
električne energije za cijelo vrijeme trajanja ugovora (36 mjeseci).
Ako korisnik odabere uslugu električne energije uz obvezno trajanje ugovora, cijena kWh i obračun potrošnje
električne energije ostaju isti kao i u ponudi bez obveznog trajanja ugovora, ali korisnik ostvaruje pogodnost u vidu
mjesečnog popusta na obračunati iznos potrošene električne energije.
Ugovorna obveza i pogodnost su vezani za obračunsko mjerno mjesto (dalje u tekstu OMM). Ako korisnik ima više
OMM-ova pogodnost ostvaruje samo za one OMM-ove za koje potpiše obvezno trajanje Ugovora.
Popust se primjenjuje na iznos električne energije.
Popust se ne primjenjuje na naknadu za obnovljive izvore energije i trošarine.
Ako korisnik ostvaruje pogodnost iz neke od prijašnjih ponuda/akcija, ta pogodnost mu se ne prestaje primjenjivati u
trenutku kada počinje primjena pogodnosti koju korisnik ostvaruje temeljem obveznog trajanja Ugovora.
Ako tijekom razdoblja obveznog trajanja Ugovora korisnik jednostrano raskine Ugovor ili ako krivnjom korisnika dođe
do raskida Ugovora, korisnik je obvezan Hrvatskom Telekomu platiti naknadu za prijevremeni raskid. Naknada za
prijevremeni raskid se računa kao suma popusta iskorištenih od početka razdoblja obveznog trajanja Ugovora do
trenutka prijevremenog raskida obveznog trajanja Ugovora (broj mjeseci u kojima je korisnik ostvario popust puta
mjesečni iznos popusta).
Ako se nakon isteka obveznog trajanja ugovora, ugovorni odnos s korisnikom nastavi, primjenjivat će se ponuda
Opskrbljivača pod točkom 1. ugovor na 12 mjeseci bez obveznog trajanja po cijenama iz cjenika opskrbljivača bez
popusta.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIŠTVO
S kupcima s godišnjom potrošnjom električne energije iznad 150 MWh sklapa se posebni ugovor kojim se definiraju
posebni uvjeti.
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