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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. Ako 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. 

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

kapaciteta i upravljanje zagušenjima u članku 79. dopušta da se u svrhu jamčenja stvarne 

raspoloživosti dodijeljenog PPK-a uključe i troškovi osiguranja jamstva prekograničnog kapaciteta, 

troškovi redispečiranja i trgovanja u suprotnom smjeru.  

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 na svim 

granicama oduzme ukupni trošak dodjele PPK-a na svim granicama. Ukupni trošak dodjele PPK-a se 

sastoji od troška prosljeđivanja polovice prihoda od dodjele godišnjih i mjesečnih kapaciteta na 

dražbama za granicu sa Srbijom koje je organizirao HOPS do kraja 2017., naknade za provođenje 

dražbi dražbenim uredima JAO-u i SEE CAO-u i od troška preprodaje PPK-a. Na razliku navedenih 

prihoda i troškova HOPS je dužan obračunati i platiti porez na dobit. Iznos dobiven nakon odbitka 

poreza na dobit predstavlja neto prihod.    

Prema dostavljenim podacima HOPS je u razdoblju od 1. srpnja 2017. do 30. lipnja 2018. imao neto 

prihod u iznosu od 61,32 milijuna kuna, od kojih je 36,74 milijuna kuna investirao u svrhu 

rekonstrukcije postojećih objekata prijenosne mreže kako bi se omogućilo održavanje ili povećanje 

prekograničnih kapaciteta. 

HOPS je ulaganja u rekonstrukciju i revitalizaciju TS Pehlin, TS Melina, TS Konjsko i TS Tumbri 

opravdao potrebom održavanja zahtijevane pouzdanosti pogona navedenih transformatorskih stanica 

u svim njihovim segmentima (zamjena primarne i sekundarne opreme) značajne za održavanje i 

jamčenje PPK-a. 

Zamjenom primarne i sekundarne opreme 400 kV i revitalizacijom 220 kV postrojenja TS Melina i 

investiranjem u TS Pehlin znatno se podiže sigurnost i pouzdanost sustava u dijelu mreže važnom za 

prekograničnu razmjenu sa Slovenijom. Većoj pouzdanosti razmjene sa Slovenijom doprinijet će i 

zamjena 400 kV cijevnih sabirnica u TS Tumbri kao čvorišta od posebnog značaja za sigurnost 

opskrbe PrP Zagreb. 
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Dodatno, HOPS je naveo da se planiranom rekonstrukcijom sekundarnih sustava TS Konjsko planira 

postići znatno kvalitetniji rad navedenih sustava i time dodatno doprinijeti funkcionalnosti i 

raspoloživosti TS Konjsko kao značajnog elementa prekogranične razmjene električne energije 

Republike Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom. 

Također, rekonstrukcija postrojenja 220 kV u TS Mraclin izvodi se zbog dotrajalosti postojeće 

primarne i sekundarne opreme te konstrukcije sabirničkih portala. U planu je izrada izvedbenog 

projekta i provođenje postupka nabave dijela primarne opreme. 

Neiskorišten neto prihod ostvaren u razdoblju od srpnja 2017. do lipnja 2018. HOPS je položio na 

poseban transakcijski račun, te će ga u budućem razdoblju investirati u prijenosnu mrežu s ciljem 

održavanja ili povećavanja PPK-a.  

Zaključno, HOPS je u razdoblju od srpnja 2017. do lipnja 2018. imao neto prihod nakon obračuna 

poreza na dobit od dodjele PPK-a u iznosu od 61,32 milijuna kuna te HERA potvrđuje da je ta 

sredstva namjenski trošio u skladu s Uredbom.  

 

 

 


