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Zagreb, 3 1. kolovoza 2016.

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o tržištu električne energije (,,Narodne novine", bľoj
22ll3 i l02ll5), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 18. sjednici Upľavnog vijeća
odrŽanoj 3 l. kolovoza 2016. donijela

ODLUKU

odbija se zahdev za davarlje suglasnosti na pľijedlog Ugovora o zakupu poslovnog
prostoľa, kojega je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska
4, Zagreb, dostavio Hrvatskoj energetskoj ľegulatornoj agenciji uz dopis broj i znak: 36-
3187ll6.HC, od l. kolovoza 2016.

2. ova odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske ľegulatorne agencije.

3. ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

obraz|oženje

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) zaprimilaje 8. kolovoza2016. zahtjev
energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb (dalje:

HOPS d.o.o.), broj i znak: 36-3|87ll6.HC od l. kolovoza 2016., kojim se tľaŽi davanje
suglasnosti na Ugovor o zakupu poslovnog prostora između energetskog subjekta HOPS d.o.o. i
energetskog subjekta HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA - dioničko dľuštvo, Ulica grada

Vukovara 37, Zagreb (dalje: HEP d'd.). Uz zahtjev je dostavljen pľijedlog Ugovora o zakupu
poslovnog prostora.

Člankom 19. stavkom 4.Zakona o trŽištu elektľične eneľgije (,,Naľodne novine", brojŻ2ll3 i
l02ll5) propisano je da neovisni operator prijenosa dostavlja HERA-i na suglasnost sve
komercijalne i Íinancijske ugovore s veľtikalno integľiranim subjektom. HERA će, po pľovjeri
trŽišno usmjeľenih i nepristľanih uvjeta, u roku od 60 dana od primitka ugovora dati ili uskľatiti
suglasnost.
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U članku l ' prijedloga Ugovoľa o zakupu poslovnog prostora utvrđuje se kako je predmet
Ugovora zakup dijelova poslovnog prostoľa poslovne zgrade ,,NDc", upisane u zemljišnim
knjigama općinskog gľađanskog suda u Zagrebu na k.č.br. 70l, u zk.ul. 3107 k.o. Tľnje te
dijelova poslovnog prostora poslovne zgrade ,,Pľijenos" upisane u zemljišnim knjigama
općinskog gľađanskog suda u Zagrebu na k.ě.br. 69812, u zk.ul. 8475 k.o. Tľnje.

U ělanku 3. prijedloga Ugovoľa o zakupu poslovnog pľostoľa navodi se da peľiod zakupa
počinje teći od 20. ožujka20l6.

Iz dostavljene dokumentacije proiz|azi da je riječ o zakupnom odnosu koji je počeo teći 20.
oŽujka 2016., a da pľethodno nije zatraŽena suglasnost HERA-e koja bi pritom unaprijed
provjeľila da li je zakupni odnos usklađen s odredbama članka 19. Zakona o trŽištu električne
energije.

Jednako tako, odľedbama Zakona o trŽištu elektriěne energije ne predviđa se mogućnost davanja
naknadnog odobrenja na veó postojeće financijske i komeľcijalne (ugovorne) odnose između
eneľgetskog subjekta HOPS d.o'o. i energetskog subjekta HEP d.d' kao dijela vertikalno
integriľanog subj ekta.

HERA je utvľdila kako nisu ispunjene pľetpostavke da bi se na predmetni ugovoľ mogla
primjenjivati odredba članka 19. stavka 4. Zakona o tľŽištu električne energije te je stoga
odlučeno kao u točki l . izreke ove odluke.

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