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Na temelju članka 11. stavka 2. točke 4. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne
novine", broj 120112) i članka 30. točke 26. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne
novine", broj 22/13) Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 20. sjednici Upravnog vijeća
održanoj 7. studenoga 2013. donijela sljedeću

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta

1. Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o
dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta kojeg je energetski subjekt
Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb dostavio Hrvatskoj
energetskoj regulatornoj agenciji dopisom broj i znak 36-3245113-KMK, od 24. listopada
2013.

2. Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) zaprimila je dopis broj i
znak 36-3245/13-KMK, od 24. listopada 2013. Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (u
daljnjem tekstu: HOPS) kojim se traži prethodna suglasnost na Prijedlog Pravilnika o izmjenama
i dopunama Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta (u daljnjem
tekstu: Prijedlog Pravilnika).

Uz Prijedlog Pravilnika dostavljeni su sljedeći prilozi koji su njegov sastavni dio:

1. Prijedlog Pravila za koordinirane dražbe za dodjelu preko graničnih prijenosnih kapaciteta
na mađarsko - hrvatskoj i slovensko - hrvatskoj granici za 2014.;
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2. Prijedlog Pravila za zajedničke unutardnevne dodjele prekograničnih prijenosnih
kapaciteta između regulacijskih područja ELES, d.o.o. i Hrvatskog operatora prijenosnog
sustava d.o.o.;

3. Prijedlog Pravila za zajedničku godišnju i zajedničke mjesečne dražbe za dodjelu
prekograničnih prijenosnih kapaciteta za 2014. između regulacijskih područja Hrvatskog
operatora prijenosnog sustava d.o.o. i JP ELEKTRO MREŽA SRBIJE;

4. Prijedlog Pravila za zajedničke dnevne dražbe za dodjelu prekograničnih prijenosnih
kapaciteta za 2014. između regulacijskih područja Hrvatskog operatora prijenosnog
sustava d.o.o. i JP ELEKTRO MREŽA SRBIJE;

5. Prijedlog Pravila za zajedničke unutardnevne dodjele prekograničnih prijenosnih
kapaciteta za 2014. između regulacijskih područja Hrvatskog operatora pnjenosnog
sustava d.o.o. i JP ELEKTRO MREŽA SRBIJE;

6. Prijedlog Pravila za zajedničke koordinirane dražbe za dodjelu preko graničnih
prijenosnih kapaciteta na mađarsko-hrvatskoj i slovensko-hrvatskoj granici za 2013.;

7. Prijedlog Pravila za zajedničke unutardnevne dodjele prekograničnih prijenosnih
kapaciteta za 2013. između regulacijskih područja ELEKTRO-SLOVENIJA d.o.o. i
Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o. (na snazi do 31.12.2013.).

U skladu s člankom 30. točkom 26. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj
22/13) operator prijenosnog sustava dužan je donijeti, uz mišljenje operatora tržišta električne
energije i uz prethodnu suglasnost HERA-e, Pravilnik o dodjeli i korištenju preko graničnih
prijenosnih kapaciteta.

Člankom 11. stavkom 2. točkom 4. i 5. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne
novine", broj 120/12) navedeni su poslovi HERA-e, koji između ostaloga obuhvaćaju i davanje
suglasnosti na opće akte vezane za prekogranično trgovanje, upravljanje zagušenjima i dodjelu
kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovi ma te predlaganje pokretanja postupka za
izmjenu tih pravila i nadzor prekograničnog trgovanja, upravljanja zagušenjima i dodjele
kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima.

Člankom 15. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se u prekograničnim
pitanjima HERA savjetuje i usko surađuje s drugim nacionalnim regulatornim agencijama i
Agencijom za suradnju energetskih regulatora (ACER). U istom članku HERA-i se propisuje
obveza suradnje s drugim nacionalnim regulatornim agencijama u cilju poticanja stvaranja
operativnih aranžmana koji omogućuju optimalno upravljanje mrežom, promicanje zajedničkih
burzi električne energije, dodjele prekograničnog kapaciteta, osiguravanja primjerenog
prekograničnog kapaciteta u regiji i među regijama te koordinaciju razvoja pravila za upravljanje
zagušenjem.

Nadzor postupka dodjele preko graničnih prijenosnih kapaciteta jedna je od dužnosti regulatora
definirana europskim zakonodavstvom, a posebno Uredbom 714/2009 te pripadajućim
smjernicama o upravljanju zagušenjima.

Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o dodjeli i korištenju preko graničnih prijenosnih
kapaciteta sadrži dopunu samo u članku 56., na način da se dodaju dva priloga: Pravila za
koordinirane dražbe na slovensko-hrvatskoj i mađarsko-hrvatskoj granici za 2013. godinu i
Pravila za zajedničku unutardnevnu dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta između
regulacijskih područja ELEKTRO-SLOVENIJA d.o.o. i HEP-Operator prijenosnog sustava
d.o.o.

Temeljem provedenog postupka analize Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o dodjeli i korištenju preko graničnih prijenosnih kapaciteta HERA zaključuje
sljedeće:
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Na granici s Bosnom i Hercegovinom HOPS će provoditi godišnje, mjesečne i dnevne
dražbe te unutardnevne dodjele hrvatskog dijela PPK temeljem Pravilnika o dodjeli i
korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta;

Na granici sa Srbijom HOPS će provoditi zajedničke godišnje i mjesečne dražbe ukupnog
PPK, dok će JP ELEKTROMREŽA SRBIJE provoditi zajedničke dnevne dražbe i
unutardnevne dodjele ukupnog PPK;

CEE CAO će provoditi zajedničke godišnje, mjesečne i dnevne dražbe ukupnog PPK na
hrvatsko-mađarskoj i hrvatsko-slovenskoj granici temeljem Pravila za koordinirane
dražbe na slovensko-hrvatskoj i mađarsko-hrvatskoj granici za 2014. godinu;

ELES će kao dražbeni ured provoditi unutardnevnu dodjelu kapaciteta za oba smjera na
hrvatsko-slovenskoj granici;

Za sada, na hrvatsko-mađarskoj gramci u dostavljenim pravilima nisu predviđene
unutardnevne dodjele PPK;

Krajem 2013. predviđena je dodjela PPK na dražbi za prekogranične pnjenosne
kapacitete na godišnjoj razini za 2014. godinu na svim hrvatskim granicama.

Činjenica da će HOPS i JP ELEKTRO MREŽA SRBIJE obavljati zajedničke godišnje, mjesečne
i dnevne dražbe, te unutardnevnu dodjelu ukupnog PPK na hrvatsko-srpskoj granici u oba
smjera predstavlja značajan iskorak u razvoju režima tržišne dodjele preko graničnih prijenosnih
kapaciteta u Hrvatskoj. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli i
korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta i zajednička pravila usklađeni su s Uredbom
71412009 i smjernicama o upravljanju zagušenjima.

Nadalje, analizom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je u Pravilima za koordinirane
dražbe za dodjelu preko graničnih prijenosnih kapaciteta na mađarsko-hrvatskoj i slovensko-
hrvatskog granici (Rules for Coordinated Auction of Transmission Capacity on the HU-HR and
SI-HR Border) i Pravilima za zajedničke dnevne dražbe za dodjelu prekograničnih prijenosnih
kapaciteta za 2014. godinu između regulacijskih područja Hrvatskog operatora prijenosnog
sustava d.o.o. i JP ELEKTRO MREŽA SRBIJE (Daily Auction Rules for the allocation of
transmission capacities at the border of control areas of JP Elektromreža Srbije and Hrvatski
operator prijenosnog sustava d.o.o.), koja su prilozi Pravilnika o dodjeli i korištenju
prekograničnih prijenosnih kapaciteta, navedeno 14:30 sati kao krajnji rok za dostavu rasporeda
operatoru prijenosnog sustava.

Međutim, člankom 34. Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta
određeno je da korištenje prijenosnog kapaciteta dodijeljenog na dnevnoj dražbi u Hrvatskoj ili
susjednim zemljama, sudionik dodjele prijavljuje dostavom planova prekogranične razmjene
električne energije operatoru prijenosnog sustava u danu trgovanja najkasnije do roka za dostavu
ugovornih rasporeda prema Pravilima djelovanja tržišta električne energije. Kako se u Pravilima
djelovanja tržišta električne energije navodi 14:00 sati kao rok za dostavljanje ugovornih
rasporeda i to operatoru tržišta, a ne operatoru prijenosnog sustava, da bi se izbjegle dvojbe
potrebno je u članku 34. stavku 1. Pravilnika o dodjeli i korištenju preko graničnih prijenosnih
kapaciteta umjesto teksta "roka za dostavu ugovornih rasporeda prema Pravilima djelovanja
tržišta električne energije", navesti ,,14:30 sati".

U odnosu na sve navedeno HERA, prije svega, ponavlja primjedbe dane u prethodnoj suglasnosti
na Prijedlog Pravilnika o dopunama Pravilnika o dodjeli i korištenju preko graničnih prijenosnih
kapaciteta za 2013. godinu.

Nastavno, u 2014. HOPS treba:
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sklopiti sporazum o uvođenju zajedničkih dražbi PPK na granici s Bosnom i
Hercegovinom;

sklopiti sporazum s MAVIR-om o uvođenju zajedničke unutardnevne dodjele PPK na
hrvatsko-mađarskoj granici;

Slijedom navedenoga, a uz uvjet da se uvaže primjedbe HERA-e u pogledu izmjena Pravilnika o
dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta, HERA daje prethodnu suglasnost na
Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli i korištenju prekograničnih
prijenosnih kapaciteta, kako je odlučeno u točki 1. izreke ove Odluke.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se
pojedinačne odluke koje Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne
agencije te je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ove Odluke.
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