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Korištenje prihoda od dodjele prekograničnih kapaciteta je regulirano Uredbom (EZ) br. 714/2009 

Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu 

razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003 (u daljnjem tekstu: 

Uredba).  

Uredba u članku 16. točki 6. propisuje da se prihodi od dodjele prekograničnih prijenosnih kapaciteta 

(u daljnjem tekstu: PPK) moraju koristiti u svrhe: 

1. Jamčenja stvarne raspoloživosti dodijeljenog PPK-a; 

2. Održavanja ili povećavanja PPK-a kroz investicije u mrežu, a posebno u nove prekogranične 

vodove; 

3. Ukoliko prihodi ne budu učinkovito iskorišteni na prethodno navedene načine, prihodi se 

mogu koristiti na način: 

a. da budu uključeni u prihodovanu stranu kod utvrđivanja tarife za korištenje prijenosne 

mreže, uz prethodno odobrenje regulatornih tijela;  

b. da se ostatak prihoda od dodjele PPK-a položi na poseban interni račun dok se ne 

potroši na investicije navedene u točkama 1 i 2. 

Povećavanje PPK-a se može realizirati putem investiranja u nove ili povećanjem kapaciteta 

prekograničnih prijenosnih vodova. 

Prilog I Uredbe „Smjernice o upravljanju i dodjeli raspoloživih prijenosnog kapaciteta interkonekcija 

između nacionalnih sustava“ (u daljnjem tekstu: Smjernice), detaljnije propisuje način korištenja 

prihoda od dodjele PPK-a. 

U skladu s poglavljem 6. Smjernica „Uporaba prihoda od zagušenja“ operatori prijenosnih sustava 

trebaju unaprijed razvidno odrediti način korištenja prihoda od dodjele PPK-a, dok regulatorna tijela 

trebaju potvrditi da je takav način korištenja prihoda u skladu s Uredbom i njenim Smjernicama te da 

je ukupni prihod od dodjele PPK-a iskorišten na jedan ili više prethodno opisanih načina.  

Uredba Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu 

kapaciteta i upravljanju zagušenjima u članku 79. detaljnije definira troškove jamčenja stvarne 

raspoloživosti te oni uključuju troškove iz mehanizama kompenzacija povezanih s osiguranjem 

jamstva prekograničnog kapaciteta, kao i troškove redispečiranja i trgovanja u suprotnom smjeru te 

troškove odstupanja povezane s kompenzacijama sudionicima na tržištu.  

U skladu s Uredbom, nacionalna regulatorna tijela obvezna su objaviti izvješće u kojem se navodi 

iznos prihoda prikupljenog tijekom 12-mjesečnog razdoblja do 30. lipnja iste godine i način na koji 

su prihodi upotrijebljeni, zajedno s provjerom je li takva uporaba u skladu s Uredbom i Smjernicama 

i je li ukupni iznos prihoda od zagušenja namijenjen jednoj ili više od triju propisanih namjena. 

Neto prihod se računa na način da se od ukupnog prihoda od pružanja usluge dodjele PPK-a oduzme 

ukupni trošak dodjele PPK-a na svim granicama.  

Na temelju dostavljenih podataka, HOPS je u razdoblju od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. imao 

neto prihod u iznosu od 34,97 milijuna kuna.  

HOPS je u razdoblju od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. investirao 47,55 milijuna kuna što je više 

od ukupnog neto prihoda u istom razdoblju budući da je na posebnom računu za prihode od dodjele 

PPK-a imao neiskorištenih sredstava iz prošlih razdoblja. 

HOPS je ulagao o rekonstrukciju postojećih objekata prijenosne mreže u cilju održavanja ili 

povećanja prekograničnih kapaciteta. 
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U navedenom razdoblju najveći dio ulaganja se odnosio na investicije nabave i ugradnje prekidača 

220 kV i ostale opreme u TS Melina, rekonstrukciju dalekovoda 110 kV Imotski – Grude, 

revitalizaciju TS Pehlin te nabavu mjernih transformatora 110 kV i 220 kV naponske razine.     

U pogledu planiranih investicija u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. HOPS planira koristeći 

neto prihode od dodjele PPK-a investirati 26,51 milijuna kuna, pri čemu se najveći dio ulaganja 

odnosi na investicije dogradnje drugog sabirničkog sustava, zamjene VN i sekundarne opreme 400 

kV postrojenja, nabave i ugradnje prekidača 220 kV i ostale opreme u TS Melina, te ugradnje VN 

kompenzacije u TS Konjsko, TS Melina i TS Mraclin. 

Zaključno, HOPS je u razdoblju od srpnja 2015. do lipnja 2016. imao neto prihod od dodjele PPK-a 

u iznosu od 34,97 milijuna kuna te HERA potvrđuje da je ta sredstva namjenski trošio u skladu s 

Uredbom.  

 

 


