
 

                              

     REPUBLIKA HRVATSKA 

     VIJEĆE ZA REGULACIJU 
ENERGETSKIH DJELATNOSTI 
   Savska cesta 163, 10000 Zagreb 
 
Klasa: 030-02/04-01/21 
Urbroj:371-01/04-01 
Zagreb, 28. svibnja 2004. 
 
Temeljem članka 21. stavak 3. Zakona o tržištu električne energije (NN br. 68/01) Vijeće za 
regulaciju energetskih djelatnosti je na 6. sjednici održanoj 28. svibnja 2004. godine u postupku 
nadzora nad Hrvatskim neovisnim operatorom sustava i tržišta d.o.o., nakon sveobuhvatne 
rasprave uz prisutnost predstavnika Hrvatskog neovisnog operatora sustava i tržišta d.o.o. 
donijelo 
 

ODLUKU 
 
kojem obvezuje Hrvatski neovisni operator sustava i tržišta d.o.o. (dalje u tekstu: HNOSIT) da 
poduzme mjere koje će omogućiti da Operator tržišta obavlja svoje zadaće neovisno, objektivno i 
razvidno pod nadzorom Vijeća za regulaciju. Te mjere obuhvaćaju: 
 

1. Uspostavu internetskih stranica Operatora tržišta. 
2. Preuzimanje ugovora zaključenih između HEP d.d. i sudionika na tržištu električne  

 energije i/ili pravnih i fizičkih osoba preko kojih je ugovorena kupovina, prodaja, uvoz ili                           
 izvoz električne energije. 

3. Poduzimanje aktivnosti za definiranje opravdanih troškova poslovanja, održavanja, 
izgradnje ili rekonstrukcije objekata i zaštite okoliša, uključujući razuman rok povrata 
sredstava od investicija u energetske objekte, uređaje i mreže odnosno sustave neophodne 
za organiziranje tržišta električne energije, radi izrade prijedloga tarifnog sustava za 
organiziranje tržišta električne energije (članak 26. stavak 1 i 3 Zakona o energiji). 

4. Zapošljavanje djelatnika u sektoru operatora tržišta, radi obavljanje zadaća predviđenih 
Zakonom o tržištu električne energije i Pravilima djelovanja tržišta električne energije. 

 
Radi učinkovitog i sustavnog praćenja napretka, Vijeće za regulaciju obvezuje Hrvatski neovisni 
operator sustava i tržišta d.o.o. da najkasnije do 10. srpnja 2004. dostavi Vijeću za regulaciju 
izvještaj o dosadašnjem radu HNOSIT -a, a posebice o mjerama poduzetim radi provedbe gore 
navedenih zadaća. Pri tome Vijeće za regulaciju očekuje da do 10. srpnja bude provedena točka 
1, te da u skladu s najavama HNOSIT zaposli određeni broj novih djelatnika u 
Operatoru tržišta. U provedbi ostalih obveza očekuje se postizanje napretka, uzimajući u obzir 
objektivna ograničenja postavljenog roka. 
 



O b r a z l o ž e nj e 
 

1. Vijeće za regulaciju dalo je suglasnost na prijedlog teksta Pravila djelovanje tržišta 
električnom energijom na 21. sjednici 30. listopada 2003. godine smatrajući da je njihovo 
donošenje neophodno za otvaranje tržišta u Republici Hrvatskoj. Odlučujući o davanju 
suglasnosti Vijeće za regulaciju utvrdilo je da su uvođenjem stavka 3. u stavak 71. prijedloga 
Pravila stvoreni preduvjeti za primjenu članka 21. stavak 3. Zakona o tržištu električne energije. 
Kako bi se osiguralo poštivanje načela razvidnosti, članak 72. Pravila djelovanja tržišta 
električne energije (NN 193/03 i 198/03) određuje da Operator tržišta na svojim internetskim 
stranicama objavi prijedlog za izmjenu i dopunu pravila najmanje dva mjeseca prije traženja 
suglasnosti od Vijeća za regulaciju. Dopisom od 12. prosinca 2003. (klasa 310-02/02-01/86, 
urbroj: 371-03/03-24) Vijeće za regulaciju tražilo je da se odmah poduzmu sve potrebne mjere 
da bi se objavile izmjene pravila, tj. otklonile greške nastale nakon što je Vijeće za regulaciju 
dalo suglasnost na tekst prijedloga pravila. Dio grešaka otklonjen je objavljivanjem Ispravka 
Pravila djelovanje tržišta električne energije (NN 198/03). Međutim, za neke ispravke treba 
provesti postupak izmjene i dopune pravila u skladu s glavom XVI Pravila. Preduvjet za takvo 
postupanje uspostava je internetskih stranica operatora tržišta u skladu s člankom 72. Pravila 
djelovanja tržišta električne energije. Vijeće za regulaciju dopisom od 4. veljače 2004 (klasa 
310-02/04-01/08, urbroj 371-03/04-01) tražilo je podatke o sadržaju i adresi tih internetskih 
stranica. Odgovorom od 11. veljače (broj i znak NI8/94AB) Vijeće za regulaciju obaviješteno je 
da je registrirana domena croismo.hr, te da će stranice, koje su tada bile u završnoj fazi izrade, 
biti postavljene u najkraćem mogućem roku. Međutim, to nije učinjeno, te se time krši poštivanje 
načela razvidnosti koje je ključno za primjenu članka 21. stavak 3. Zakona o tržištu električne 
energije. Osim toga, kašnjenje u provedbi zahtjeva Vijeća za regulaciju pokazuje da se ne 
poštuju odredbe članka 71. stavak 3. Pravila djelovanja tržišta električne energije. 
 
2. Postupajući u skladu sa prijedlogom HNOSIT-a (dopis od 22. ožujka 2004. broj i znak N-
36/04AB) da se radi učinkovitije suradnje komunikacija obavlja održavanjem sastanaka, na 
sastanku održanom 27. svibnja 2004. utvrđeno je da Operator tržišta ne obavlja sve zadaće 
definirane člankom 22. Zakona o tržištu električne energije. Stoga je Vijeće za regulaciju 
energetskih djelatnosti, uvažavajući trenutna ograničenja u radu HNOSIT-a, te planirane 
aktivnosti, na 6. sjednici obvezalo HNOSIT da omogući da operator tržišta evidentira ugovorne 
obveze između subjekata na tržištu električne energije. Kako su postojeći ugovori zaključeni s 
HEP d.d.-om, nužno je da ih HNOSIT preuzme. U prvoj fazi, tj. do 10.7. 2004. Operator tržišta 
treba od HEP d.d. preuzeti kopije ugovora kako bi uspostavio sustav evidentiranja. 
 
3. U postupka nadzora nad radom HNOSIT-a Vijeće za regulaciju na 6. sjednici utvrdilo je da 
operator tržišta ne može obavljati sve obveze predviđene člankom 22 stavak 1 Zakona o tržištu 
električne energije zbog nedostatka osoblja i opreme, te činjenice da nije uspostavljen razvidan, 
neovisan i objektivan način financiranja HNOSIT -a, pa tako ni Operatora tržišta, Prema Zakonu 
o energiji (članak 20 stavak 2) djelatnosti koje obavlja HNOSIT javne su usluge, čije se cijene 
određuju primjenom tarifnih sustava (članak 26 stavak 1 Zakona o energiji). Kako bi se stvorili 
uvjeti za provedbu članka 19. stavak 3 Zakona o energiji te članka 21. stavak 3. Zakona o tržištu 
električne energije, a u skladu s odredbama članak 28. stavak 2 Zakona o energiji te članka 21. 
stavak 3. Zakona o tržištu električne energije, neophodna je uspostava razvidnog, neovisnog i 
objektivnog načina financiranja HNOSIT-a, tj. odgovarajućih tarifnih sustava. Stoga je Vijeće  
za regulaciju obvezalo HNOSIT da započne rad na utvrđivanju elemenata tarifnog sustava, tj. 
opravdanog troška i cijene usluga koje obavlja. 
 
4. Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji (HEP vjesnik broj 115, 30. prosinca 2002.) 
utvrđena je organizacijska struktura Hrvatskog nezavisnog operatora sustava i tržišta d.o.o. te 
broj izvršitelja za pojedina radna mjesta. Značajan broj nepopunjenih radnih mjesta dovodi u 
 
 



 2

pitanje stručnu osposobljenost HNOSIT -a za obavljanje propisanih zadaća. Usto, Vijeće za 
regulaciju ističe da organizacijska struktura HNOSIT-a, prema kojoj direktor HNOSIT-a 
organizira i rukovodi procesom rada sektora operator tržišta, a pri tome se rukovodi procesom 
rada i poslovanja društva sukladno zakonskim i drugim propisima, Izjavi o osnivanju društva i 
općim aktima društva te odlukama skupštine i nadzornog odbora društva (članak 20) otežava 
provedbu načela neovisnosti, odnosno članka 19. stavak 3. i članka 21. stavak 3 Zakona o tržištu 
električne energije, osobito imajući u vidu činjenicu da su u nadzornom odboru HNOSIT-a 
predstavnici Uprave HEP d.d. Vijeće za regulaciju smatra da se takvom organizacijskom 
strukturom krše odredbe članka 29. stavak 6 Zakona o tržištu električne energije prema kojem je 
Hrvatska elektroprivreda d.d. u roku od 12. mjeseci od osnivanja trgovačkog društva za vođenje 
energetskog sustava i organiziranje tržišta električne energije morala prenijeti dionice odnosno 
poslovne udjele u tom trgovačkom društvu na Republiku Hrvatsku. 
 
Slijedom navedenog, Vijeće za regulaciju odlučilo je kao u izrijeci. 
 
 
        P R E D S J E D N I K  
 
        Dr. sc. Mićo Klepo, dipl. ing. 

  
 
Dostaviti: 
1.  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, ministar, g. Branko Vukelić 
2.  Državni inspektorat, n/p glavni državni inspektor 
3.  Operator tržišta, gđa Sonja Tomašić-Škevin 
4.  Hrvatski neovisni operator sustava d.o.o., direktor, g. Davorin Kučić 
5.  HEP d.d., predsjednik uprave, g. Ivan Mravak 
6.  Pismohrana, ovdje 

 
 
 
 
 

 


