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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA ENERGETSKA 
REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 
10000 Zagreb

KLASA: 310-01/19-03/2 
URBROJ: 371-03-19-3 
Zagreb, 1. ožujka 2019.

Na temelju članka 19. stavaka 4. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine", broj 22/13, 
102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 5. sjednici Upravnog vijeća održanoj
1. ožujka 2019. donijela

ODLUKU

1. Uskraćuje se prethodna suglasnost na prijedlog Sporazuma o raskidu predugovora o 
priključenju broj 31/14 kojeg je trgovačko društvo Hrvatski operator prijenosnog sustava 
d.o.o., Kupska 4, Zagreb, dostavilo uz dopis broj i znak 32-726/2019. od 30. siječnja 2019.

2. Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) zaprimila je 13. veljače 2019. dopis 
trgovačkog društva Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb (dalje: HOPS 
d.o.o.), broj i znak: 32-726/2019. od 30. siječnja 2019., kojim se traži davanje prethodne suglasnosti 
na prijedlog Sporazuma o raskidu predugovora o priključenju broj 31/14 (dalje: prijedlog Sporazuma 
o raskidu) koji bi se trebao sklopiti između trgovačkih društava HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA 
-dioničko društvo. Ulica grada Vukovara 37, Zagreb (dalje: HEP d.d.) i HOPS d.o.o. (dalje: Zahtjev).

Trgovačko društvo HOPS d.o.o. podnijelo je Zahtjev pozivajući se pritom na članak 19. stavak 4. 
Zakona o tržištu električne energije.

Člankom 19. stavcima 4. i 5. Zakona o tržištu električne energije propisano je kako slijedi:

„(4) Neovisni operator prijenosa dostavlja Agenciji na prethodnu suglasnost sve komercijalne i 
financijske ugovore s vertikalno integriranim subjektom.

1/2

P/118324



PredsjedlifE pravnog vijeća

,!/ 1 ;:■
Tomislav Jurekdvić, dipl. ing.

V-V' ^ -*•r Š/J

\ , k. r

(5) Agencija će, po provjeri tržišno usmjerenih i nepristranih uvjeta, u roku od 60 dana od primitka 
ugovora odlučiti o zahtjevu za davanje suglasnosti.11

U konkretnom slučaju radi se o sporazumnom raskidu postojećeg odnosa između trgovačkog društva 
HOPS d.o.o. kao neovisnog operatora prijenosa i društva HEP d.d. kao društva u sastavu vertikalno 
integriranog subjekta.

HERA je mišljenja da predmetni prijedlog Sporazuma o raskidu ne ispunjava pretpostavke za 
postupanje HERA-e po članku 19. stavku 4. Zakona o tržištu električne energije, s obzirom daje tu 
riječ o nastupu učinka sporazumnog raskida postojećeg dvostrano obveznog ugovornog odnosa 
između društava HOPS d.o.o. i HEP d.d. Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.
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