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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulĺca gľada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: 
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Urbroj: Ś?Lałl 0-tł
Zagreb, 14. lipnja 2017.

Na temelju članka 4l. stavka 2. Zakona o trŽištu elektľične energije (,,Narodne novine", broj 22ll3 i
l02l15) Hrvatska energetska regulatoľna agencija je na l5. sjednici Upľavnog vijeća odrŽanoj 14.

lipnja 2017. donijela

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Godĺšnje izvješće
o sĺgurnosti opskrbe u distrĺbucĺjskom sustavu za2016. godĺnu

l. Daje se prethodna suglasnost na Godišnje izvješće o sigurnosti opskľbe u distribucijskom
sustavu za 2016. godinu kojeg je HEP _ opeľator distribucijskog sustava d'o.o., Ulica grada
Vukovaľa 37,Zagteb dostavio Hrvatskoj eneľgetskoj regulatoľnoj agenciji dopisom broj i znak:
41l738l17IR, od 31. oŽujka 2017 .

Ż. ova odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije.

3. ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obľazloženje

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb (dalje: HEP-ODS)
dostavio je dopisom bĄ i znak: 4l/738ll7IR, od 31. oŽujka 2017', Hrvatskoj energetskoj
ľegulatornoj agenciji (dalje: HERA) na prethodnu suglasnost Godišnje izvješće o sigumosti opskľbe
u distribucijskom sustavu za20l6. godinu.

Člankom 39. točkom 16. Zakona o trŽištu električne energije (''Narodne novine'', broj 22ll3 i
102115) pľopisano je da je operator distribucijskog sustava osobito odgovoran zapraćenje sigurnosti
opskĺbe elektľičnom energijom u distribucijskom sustavu, uz obvezu izdavanja godišnjeg izvješća
temeljem prethodne suglasnosti HERA-o koja po izdavanju godišnje izvješće prosljeđuje
Ministarstvu.

Člankom 4l. stavkom 2. Zakona o tľŽištu električne energije pľopisano je da je operator
distribucijskog sustava obvezan pratiti sigurnost opskrbe električnom energijom te najkasnije do 30.
travnja tekuće godine, objaviti uz prethodnu suglasnost HERA-e, godišnje izvješće o sigurnosti
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opskÍbe u distribucijskom sustavu za pľethodnu godinu na temelju kojeg Ministarstvo izrađuje
vlastito godišnje izvješóe o stanju sigurnosti opskľbe elektľičnom energijom i očekivanim
potľebama za elektľičnom energijom u Republici Hrvatskoj.

Analizom Godišnjeg izvješóa o siguľnosti opskľbe u distribucijskom sustavu za2016. godinu moŽe

se utvrditi da je HEP-ODS, u suradnji s operatorom pľijenosnog sustava, adekvatno vodio računa o
siguľnosti hľvatskog elektľoenergetskog sustava u 201 6. godini.

Slijedom navedenoga, HERA daje suglasnost na Godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u
distribucijskom sustavu za20t6. godinu, kako je odlučeno u točki 1. izľeke ove odluke.

Člankom 27. stavkom 9. Zakonao regulaciji eneľgetskih djelatnosti propisano je da se pojedinaěne
odluke koje Upravno vijeóe Hrvatske energetske regulatome agencije donosi u obavljanju javnih
ovlasti objavljuju na intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije te je stoga

odlučeno kao u točki 2. izreke ove odluke.
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