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PREDMET:  Rezultati provedenog savjetovanja sa svim stvarnim ili potencijalnim 

korisnicima mreže o Desetogodišnjem planu razvoja hrvatske prijenosne 

mreže (2015 - 2024) 

 

 

Sukladno članku 25. stavku 4. Zakona o tržištu električne energije ("Narodne novine", broj 22/13) 

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) je provela postupak savjetovanja sa svim 

stvarnim ili potencijalnim korisnicima mreže o desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže.  

 

HERA je objavila prijedlog Desetogodišnjeg plana razvoja hrvatske prijenosne mreže (2015 - 2024) 

na svojoj internetskoj stranici 10. studenoga 2014. 

 

Tijekom savjetodavnog postupka, koji je trajao 15 dana, zaprimljena su očitovanja od Hrvatske 

udruge poslodavaca i trgovačkog društva C.E.M.P. d.o.o. 
 

Trgovačko društvo C.E.M.P. d.o.o. je iskazalo investicijsku potrebu na način da se VE Krš Pađane, 

ukupne snage 142 MW, uvrsti u kategoriju investicije I stupnja prioriteta.  

 

U Prilogu I. je dan sažetak dostavljenih primjedbi i prijedloga izmjena Desetogodišnjeg plana 

razvoja hrvatske prijenosne mreže (2015 - 2024). 

 

 

 

 

 

 

HRVATSKA ENERGETSKA 

REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 

10000 Zagreb 
 



Prilog I: Primjedbe i prijedlozi svih stvarnih ili potencijalnih korisnika mreže na Desetogodišnji plan razvoja hrvatske prijenosne mreže (2015. - 2024.) 

 

 

STVARNI ILI 

POTENCIJALNI 

KORISNIK MREŽE 

SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

C.E.M.P. d.o.o. Načelna primjedba  

Smatra se da Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (dalje: HOPS) ne uzima u 

obzir Strategiju energetskog razvoja Republike Hrvatske koja predviđa izgradnju 

vjetroelektrana ukupne snage od 1200 MW, već su uzeti u obzir planovi integracije 

vjetroelektrana ukupne snage od 600 MW ili 800 MW. HOPS treba u svojim 

planovima uvrstiti sve razvojno-investicijske mjere u proširenju mreže, kako bi do 

2020. godine bilo moguće prihvatiti Strategijom planiranih 1200 MW instalirane 

snage u vjetroelektranama. 

Do kraja 2013. godine u Republici Hrvatskoj ima oko 720 MW projekata 

vjetroelektrana u visokoj fazi gotovosti (izdana građevinska dozvola, ugovor o otkupu 

s Hrvatskim operatorom tržišta energije d.o.o. (dalje: HROTE), kao i prethodno 

rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača).  

C.E.M.P. d.o.o. Načelna primjedba  

HOPS-u se mora omogućiti ukidanje internih odredbi o uvjetnom izdavanju PEES-ova 

za vjetroelektrane, a naročito skinuti odgovornost vođenja liste kvote za 

vjetroelektrane, zato što, sukladno članku 26. stavku 2. Zakona o tržištu električne 

energije, HOPS ne može odbiti na temelju mogućih budućih ograničenja u mreži kao 

što je na primjer zagušenje u njezinim udaljenim dijelovima priključenje nove 

elektrane na raspoložive mrežne kapacitete.  

C.E.M.P. d.o.o. Načelna primjedba 

HOPS bi trebao raspisati međunarodni javni natječaj za nabavku pomoćnih usluga i 

energije uravnoteženja kako bi osigurao dostatne regulacijske kapacitete za sigurno 

vođenje elektroenergetskog sustava do 2020. godine, čime bi se diversificirala nabava 

ovih usluga.  

Ukoliko se na međunarodnom natječaju ne ponude dostatni kapaciteti, HOPS bi ih 

trebao osigurati sukladno članku 25. stavcima 7., 8., i 9. Zakona o tržištu električne 

energije kako bi se omogućila nesmetana integracija svih vjetroelektrana koje imaju 

valjana energetska odobrenja. 

Hrvatska udruga 

poslodavaca 
Načelna primjedba  

HOPS bi trebao u ovom desetogodišnjem planu prikazati jasne korake koje poduzima 

za veću integraciju vjetroelektrana sukladno Energetskoj strategiji Republike 

Hrvatske.  



STVARNI ILI 

POTENCIJALNI 

KORISNIK MREŽE 

SAŽETAK PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA 

Hrvatska udruga 

poslodavaca 
Načelna primjedba  

U desetogodišnjem planu razvoja prijenosne mreže se izričito naglašava obveza 

pružanja nediskriminativnog pristupa i usluge svim korisnicima prijenosne mreže. 

Investitorima vjetroelektrana se propisuje financijska obveza za izgradnju priključka, 

dok se istovremeno za termoelektrane izgradnja priključka planira od strane HOPS-a.  

Osim toga, ne navodi se potencijalna uloga planiranih termoelektrana u regulaciji 

sustava, a posebno za potrebe proizvodnje električne energije iz vjetroelektrana. 

Također, planiraju se značajno veća ulaganja u elemente prijenosne mreže koji 

podržavaju izgradnju termoelektrana na ugljen i plin, nauštrb povećanja mogućnosti 

integracije obnovljivih izvora energije. Smatra se da je takav razvoj suprotan ciljevima 

razvoja elektroenergetskog sektora zadanih u Energetskoj strategiji Republike 

Hrvatske, kao i direktivama Europske unije, te potiče dugoročnu nekonkurentnu 

cijenu električne energije za potrošače kao i karbonizaciju elektroenergetskog sektora, 

te energetsku ovisnost o uvoznim energentima, što je sve skupa u potpunoj suprotnosti 

sa tržišnim trendovima i smjernicama razvoja Europske unije koje su ugrađene u 

zakonodavstvo Republike Hrvatske. 

C.E.M.P. d.o.o. Točka 3.2. 

U točki 3.2.5. u drugom paragrafu pod točkom 2. (VE koje imaju ugovor o 

priključenju na prijenosnu ili distribucijsku mrežu te čekaju ulazak u kvotu kada se 

ista povisi) potrebno je uvrstiti vjetroelektrane koje imaju ugovor/predugovor o 

priključenju ili EOTRP, budući da su projekti, koji imaju EOTRP i potpisani ugovor o 

otkupu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije sa 

HROTE-om, u visokom stupnju razvoja te bi trebali dobiti ugovor o priključenju i u 

konačnosti se priključiti na mrežu, a sukladno članku 26. stavku 2. Zakona o tržištu 

električne energije. 

C.E.M.P. d.o.o. Točka 4.1. 

VE Krš Pađane, ukupne snage 142 MW, treba se uvrstiti u kategoriju B investicija, s 

obzirom na prioritet izgradnje tj. u investicije I stupnja prioriteta (kratkoročno, unutar 

tri godine). Ovaj zahtjev je obrazložen činjenicom da je realizacija priključka, prema 

EOTRP-u, predviđena u 2015. godini. Osim toga, navedeni projekt je potrebno uvrstiti 

u sheme elektroenergetske mreže 400/220 kV do kraja 2020. godine. 

 

 


