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Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju članka 79. Zakona o tržištu električne
energije ("Narodne novine", broj 22/13), a u svezi članka 32.a stavka 1. Zakona o tržištu
električne energije ("Narodne novine", broj 177/04, 76107, 152/08, 14111 i 59/12) i članka 100.
stavka 2. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09), u upravnom
postupku izdavanja dopunskog rješenja, pokrenutom na zahtjev trgovačkog društva TLM- TVP
d.d. za proizvodnju valjanih proizvoda, Ulica Narodnog preporoda 12, Šibenik i trgovačkog
društva TLM-TPP d.o.o. za proizvodnju prešanih proizvoda, Ulica Narodnog preporoda 12,
Šibenik, na 15. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije održanoj 31.
srpnja 2013., donosi sljedeće

DOPUNSKO RJEŠENJE

1. Rješenje Hrvatske energetske regulatorne agencije klasa: 307-01/11-01102, urbroj: 371-
06/12-42 od 6. ožujka 2012., kojim je trgovačkom društvu Aluminij d.d., Bačevići bb,
Mostar, Bosna i Hercegovina, odobren status privremenog povlaštenog kupca električne
energije poduzetnika sa sjedištem izvan Republike Hrvatske te utvrđena cijena električne
energije od 42,86 €IMWh za isporuku 100 MWh/h električne energije, što odgovora
ekvivalentu ukupne isporuke aluminijskih blokova i trupaca 60.579 tona godišnje,
izdano za razdoblje do 31. prosinca 2012., dopunjuje se u točki 4. Rješenja na način da
se izdaje i za razdoblje od 1. siječnja 2012. do 7. ožujka 2012.

2. U ostalom dijelu Rješenje Hrvatske energetske regulatorne agencije klasa: 307-0 1111-
01102, urbroj: 371-06112-42 od 6. ožujka 2012. ostaje nepromijenjeno.

3. Ovo Rješenje dostavit će se Ministarstvu gospodarstva.

4. Ovo Rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne
agencije.

o bra z lož e nj e

Trgovačko društvo TLM- TVP d.d. za proizvodnju valjanih proizvoda, Ulica Narodnog
preporoda 12, Šibenik (dalje: TLM-TVP d.d.) i trgovačko društvo TLM-TPP d.o.o. za
proizvodnju prešanih proizvoda, Ulica Narodnog preporoda 12, Šibenik (dalje: TLM-TPP
d.o.o.) zatražili su zahtjevom zaprimljenim u Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (dalje:
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HERA) 3. prosinca 2012. izdavanje dopunskog rješenja kojim bi se status privremenog
povlaštenog kupca električne energije poduzetnika sa sjedištem izvan Republike Hrvatske
trgovačkog društva Aluminij d.d., Baćevići bb, Mostar, i cijena električne energije određena
Rješenjem HERA-e klasa: 307-01111-01102, urbroj: 371-06112-42 od 6. ožujka 2012. odnosila i
na razdoblje od 1. siječnja 2012. do 7. ožujka 2012. obrazlažući da bi time bilo obuhvaćeno
cijelo razdoblje određeno Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 310-02112-01101, urbroj:
5030116-12-1 od 9. veljače 2012., kojom je utvrđen opravdani gospodarski interes Republike
Hrvatske za privremeno stjecanje statusa povlaštenog kupca električne energije inozemnog
poduzetnika Aluminij d.d.

TLM-TVP d.d. i TLM-TPP d.o.o. zatražili su zahtjevom zaprimljenim u HERA-i 14. veljače
2012. davanje odobrenja za privremeno stjecanje statusa povlaštenog kupca električne energije
poduzetnika sa sjedištem izvan Republike Hrvatske trgovačkom društvu Aluminij d.d., Baćevići
bb, Mostar, Bosna i Hercegovina (dalje: Aluminij d.d.). Zahtjev TLM-TVP d.d. i TLM-TPP
d.o.o. HERA je odobrila svojim Rješenjem klasa: 307-01111-01102, urbroj: 371-06112-42 od 6.
ožujka 2012., kojim se u točki 4. Rješenja utvrđuje da se isto izdaje za razdoblje do 31. prosinca
2012., a koje se računa od dana izvršnosti Rješenja. Uvidom u povratnicu koja prileži spisu
utvrđeno je daje dan izvršnosti Rješenja HERA-e klasa: 307-01111-01/02, urbroj: 371-06112-42,
od 6. ožujka 2012.,8. ožujka 2012.

U svrhu provjere opravdanosti zahtjeva za izdavanje dopunskog rješenja, a radi utvrđivanja
činjenica i okolnosti koje su bitne za razjašnjenje pravog stanja stvari u ovome predmetu, HERA
je provela ispitni postupak u kojem je svojim dopisom klasa 307-01113-01102, urbroj: 371-
06/13-02 od 17. siječnja 2013. pozvala trgovačko društvo HEP-Opskrba d.o.o., Ulica grada
Vukovara 37, Zagreb (dalje: HEP-Opskrba d.o.o.), da joj dostavi podatke o cijeni prema kojoj je
HEP-Opskrba d.o.o. fakturirala električnu energiju isporučenu kupcu Aluminiju d.d., za
razdoblje od 1. siječnja do 7. ožujka 2012. godine i na temelju kakvog ugovora, podatak o cijeni
prema kojoj je Aluminij d.d. platio HEP-Opskrbi d.o.o. isporučenu električnu energije za
razdoblje od 1. siječnja do 7. ožujka 2012. te informaciju da li je HEP-Opskrba d.o.o. pokrenula
ili vodi bilo kakve pravne aktivnosti za naplatu razlike troškova isporučene električne energije
Aluminiju d.d., proizašle iz različite cijene prema kojoj je HEP-Opskrba d.o.o. fakturirala
električnu energiju u odnosu na onu prema kojoj joj je plaćena, ako takva razlika postoji.

Svojim dopisom Broj i znak: 0/643/13/TJ od 31. siječnja 2013., koji je u HERA-i zaprimljen 5.
veljače 2013., HEP-Opskrba d.o.o. dostavila je zatražene podatke vezane uz opskrbu
električnom energijom kupca Aluminij d.d., prema kojima je HEP-Opskrba d.o.o. obračunala
isporučenu električnu energiju Aluminiju d.d. za siječanj 2012. po cijeni od 62,29 €IMWh, za
veljaču 2012. po cijeni od 66,75 €IMWh, te za razdoblje 1.-7. ožujka 2012. po cijeni od 62,23
€/MWh. Nadalje, što se tiče ugovora o prodaji električne energije, HEP-Opskrba d.o.o. navela je
da je s TLM-TVP d.d. i TLM-TPP d.o.o. imala zaključen Ugovor o prodaji električne energije
od 30. lipnja 2011. do 31. prosinca 2011, a nakon toga je cijena obračunavana prema nabavnim
cijenama električne energije dostavljenim od HEP- Trgovine d.o.o. U citiranom dopisu HEP-
Opskrba d.o.o. nadalje navodi da je Aluminij d.d. platio HEP-Opskrbi d.o.o. isporučenu
električnu energiju za siječanj 2012. po cijeni od 42,75 €IMWh, za veljaču 2012. po cijeni od
42,86 €/MWh, te za 1.-7. ožujka 2012. po cijeni od 62,23 €/MWh. Po cijeni od 62,23 €/MWh
Aluminij d.o.o. platio je HEP-Opskrbi d.o.o. i isporučenu električnu energiju za razdoblje od 8.-
31. ožujka 2012., ali je isporučena električna energija za razdoblje od 8-31. ožujka 2012.
obračunata sukladno Rješenju HERA-e klasa: 307-01111-01/02, urbroj: 371-06/12-42 od 6.
ožujka 2012. po cijeni od 42,86 €IMWh budući je navedeno Rješenje HERA-e postalo izvršno
dana 8. ožujka 2012. Nadalje, što se tiče pokretanja ili vođenja pravnih aktivnosti vezano za
naplatu razlike troškova isporučene električne energije Aluminiju d.d., proizašle iz različite
cijene prema kojoj je HEP-Opskrba d.o.o. fakturirala električnu energiju u odnosu na onu prema
kojoj joj je plaćena, HEP-Opskrba d.o.o. je navela da je u travnju 2012. Aluminiju d.d.
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ispostavila fakturu (terećenje) za razliku cijene obračunate u računu za veljaču (električna
energija obračunata po cijeni od 42,86 €/MWh umjesto po cijeni od 66,75 €/MWh) te da nije
pokretala sudske postupke radi naplate razlike između iznosa fakturi rane cijene električne
energije i iznosa kojeg je Aluminij d.d. platio, ali da će, ukoliko stanje stvari ostane isto,
pokrenuti odgovarajuće sudske postupke radi naplate fakturirane cijene.

Jednako tako, HERA je prilikom odlučivanja u ovome predmetu imala u vidu i dopis
Ministarstva gospodarstva klasa: 310-02/11-01/232, urbroj: 526-04-01-0113-12-4 od 8. svibnja
2012. kojim je navedeno Ministarstvo zatražilo od HERA-e da uvaži mišljenje Ministarstva
gospodarstva i izmijeni Rješenje HERA-e klasa: 307-01111-01102, urbroj: 371-06/12-42 od 6.
ožujka 2012. na način da se istim obuhvati cijelo razdoblje određeno Odlukom Vlade Republike
Hrvatske klasa: 310-02112-01101, urbroj: 5030116-12-1 od 9. veljače 2012. kojom je utvrđen
opravdani gospodarski interes Republike Hrvatske za privremeno stjecanje statusa povlaštenog
kupca električne energije inozemnog poduzetnika Aluminij d.d. za 2012. godinu. Ministarstvo
gospodarstva opetovano je od HERA-e svojim dopisom klasa: 310-02/11-01/232, urbroj: 526-
03-02-0111-13-9 od 12. srpnja 2013. pozvalo HERA-u da uvaži navedenu Odluku Vlade
Republike Hrvatske, kao i tumačenje Ministarstva gospodarstva iznijeto u naznačenim dopisima
navedenog Ministarstva od 8. svibnja 2012. i 12. srpnja 2013.

HERA je temeljem naprijed navedenih činjenica u provedenom ispitnom postupku utvrdila da
za razdoblje od 1. siječnja - 7. ožujka 2012. nije bilo odobreno stjecanje statusa privremenog
povlaštenog kupca električne energije poduzetnika sa sjedištem izvan Republike Hrvatske
trgovačkom društvu Aluminij d.d., slijedom čega nije bila određena niti cijena električne
energije za taj period te je, imajuću u vidu naprijed iznijeto, a primjenom članka 100. stavka 2.
Zakona o općem upravnom postupku, odlučeno kao u točki 1. i 2. izreke ovoga Rješenja.

Ovo Rješenje dostavit će se Ministarstvu gospodarstva te je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke
ovoga Rješenja.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj
120/12) propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeće HERA-e donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne
agencije te je stoga odlučeno kao u točki 4. izreke ovoga Rješenja.
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u p u t a o pra v n o m Iije k u:
Ovo Rješenje je izvršno.
Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod
Upravnog suda u Splitu, u roku od 30 dana od dostave ovoga Rješenja.
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