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4. Hrvatska energetska regulatoma agencija će ukinuti ovo Rješenja ako utvrdi da trgovačko društvo 
HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije 
i trgovinu električnom energijom, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, Republika Hrvatska, MBS: 
080914267, OIB: 14645347149, ne ispunjava bilo koji od preduvjeta propisanih člankom 6. Uredbe 

2. Trgovačko društvo HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. za organiziranje 
tržišta električne energije i trgovinu električnom energijom, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, 
Republika Hrvatska, MBS: 080914267, OIB: 14645347149, određuje se nominiranim operatorom 
tržišta električne energije na području Republike Hrvatske za provođenje jedinstvenog povezivanja 
dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja, na daljnje razdoblje od 4 (četiri) godine, koje se računa 
od 15. prosinca 2019.

Hrvatska energetska regulatoma agencija na temelju članka 11. stavka 6. Zakona o regulaciji 
energetskih djelatnosti („Narodne novine", broj 120/12 i 68/18), a u skladu s člankom 4. Uredbe 
Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i 
upravljanje zagušenjima, u postupku određivanja nominiranog operatora tržišta električne energije, 
pokrenutom na zahtjev trgovačkog društava HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. 
za organiziranje tržišta električne energije i trgovinu električnom energijom, Ulica grada Vukovara 
284, Zagreb, na 26. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije održanoj 5. 
prosinca 2019. donosi sljedeće

HRVATSKA ENERGETSKA 
REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 
10000 Zagreb

KLASA: 310-03/19-05/8
URBROJ: 371-06-19-6
Zagreb, 5. prosinca 2019.

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društava HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. 
za organiziranje tržišta električne energije i trgovinu električnom energijom, Ulica grada Vukovara 
284, Zagreb, Republika Hrvatska, MBS: 080914267, OIB: 14645347149, za produljenje statusa 
nominiranog operatora tržišta električne energije.

3. Trgovačko društvo HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. za organiziranje 
tržišta električne energije i trgovinu električnom energijom, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, 
Republika Hrvatska, MBS: 080914267, OIB: 14645347149, dužno je u razdoblju određenom točkom 
2. izreke ovog Rješenja ispunjavati sve preduvjete propisane člankom 6. Uredbe Komisije (EU) 
2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje 
zagušenjima te izvještavati Hrvatsku energetsku regulatomu agenciju samoinicijativno i na njezin 
zahtjev o svim nastalim promjenama u ispunjavaju preduvjeta propisanih člankom 6. Uredbe 
Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i 
upravljanje zagušenjima.
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5. Ovo Rješenje objavit će se na intemetskoj stranci Hrvatske energetske regulatome agencije.
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Na temelju utvrđenoga činjeničnog stanja i rezultata cjelokupno provedenog postupka, a cijeneći 
svaki dokaz pojedinačno i u njihovoj cjelokupnosti, utvrđeno je da trgovačko društvo HRVATSKA 
BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. ispunjava sve preduvjete za imenovanje nominiranim 
operatorom tržišta električne energije na području Republike Hrvatske za provođenje jedinstvenog 
povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja propisane člankom 6. Uredbe CACM.

Naime, navedenom odredbom članka 6. Uredbe CACM propisano je da se kandidat može odrediti 
kao nominirani operator tržišta električne energije samo ako ispunjava sljedeće zahtjeve: 

Trgovačko društvo HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o., dostavilo je Hrvatskoj 
energetskoj regulatomoj agenciji (dalje: HERA) dana 22. studenoga i 28. studenoga 2019. 
dokumentaciju kojom dopunjuje predmetni Zahtjev.

Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i 
upravljanje zagušenjima, te ako se niti nakon proteka roka od 6 (šest) mjeseci od dana dostave 
obavijesti Hrvatske energetske regulatome agencije trgovačkom društvu HRVATSKA BURZA 
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta električne energije i trgovinu električnom 
energijom, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, Republika Hrvatska, MBS: 080914267, OIB: 
14645347149, o neispunjavanju preduvjeta propisanih člankom 6. Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 
od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima, nije 
uskladilo s propisanim preduvjetima.

Trgovačko društvo HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. za organiziranje tržišta 
električne energije i trgovinu električnom energijom, Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, Republika 
Hrvatska, MBS: 080914267, OIB: 14645347149 (dalje: HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE 
ENERGIJE d.o.o.) podnijelo je dana 5. studenoga 2019. zahtjev za produljenje statusa nominiranog 
operatora tržišta električne energije (dalje: Zahtjev) i ostalu dokumentaciju kojom dokazuje 
ispunjavanje preduvjeta za određivanje nominiranog operatora tržišta električne energije.

Trgovačko društvo HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. je uz Zahtjev dostavilo 
Izjavu odgovorne osobe predsjednika Uprave Silvija Brkića s popisom svih promjena nastalih u 
razdoblju od izdavanja rješenja o određivanju nominiranog operatora tržišta električne energije te 
ostalu dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje preduvjeta za određivanje nominiranim 
operatorom tržišta električne energije.

HERA je Rješenjem, klasa: 011-01/15-01/12, urbroj: 371-01/15-10 od 14. prosinca 2015. odredila 
trgovačko društvo HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. nominiranim 
operatorom tržišta električne energije na području Republike Hrvatske za provođenje jedinstvenog 
povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja na razdoblje od 4 (četiri) godine, a u skladu 
s člankom 4. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju 
smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (dalje: Uredba CACM) kojom je propisano 
da svaka država čiji je elektroenergetski sustav povezan sa zonom trgovanja u drugoj državi članici 
osigurava određivanje jednog ili više nominiranih operatora tržišta električne energije do četiri 
mjeseca od stupanja na snagu ove Uredbe za provođenje jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i/ili 
unutardnevnog povezivanja.

,,(a) podugovarao je ili podugovara odgovarajuće resurse za zajedničko, koordinirano i sukladno 
provođenje jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i/ili jedinstvenog unutardnevnog povezivanja, 
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Člankom 4. stavkom 8. Uredbe CACM propisano je da država članica u kojoj je određen nominirani 
operator tržišta električne energije osigurava da se određenje opozove ako nominirani operator tržišta 
električne energije prestane ispunjavati preduvjete iz članka 6. Uredbe CACM i ako se ne uspije 
ponovno uskladiti s njima u roku od šest mjeseci nakon što ga je tijelo za određivanje izvijestilo o 
neispunjavanju preduvjeta te je stoga odlučeno kao u točki 4. izreke ovoga Rješenja.

uključujući resurse neophodne za izvršenje funkcija nominiranog operatora tržišta električne energije, 
financijske resurse, potrebnu informacijsku tehnologiju, tehničku infrastrukturu i radne postupke, ili 
osigurava dokaze da će te resurse steći tijekom razumnog pripremnog razdoblja prije preuzimanja 
svojih zadataka u skladu s člankom 7.;
(b) može osigurati sudionicima na tržištu otvoren pristup informacijama u vezi sa zadacima 
nominiranog operatora tržišta električne energije u skladu s člankom 7.;
(c) troškovno je učinkovit u pogledu jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog 
povezivanja te u okviru svojeg unutarnjeg računovodstva vodi zasebno knjigovodstvo za funkcije 
operatora tržišnog povezivanja i druge aktivnosti radi sprječavanja unakrsnog subvencioniranja;
(d) u odgovarajućoj je mjeri poslovno odvojen od drugih sudionika na tržištu;
(e) ako je u državi članici određen kao nacionalni pravni monopol za usluge trgovanja dan unaprijed 
i unutardnevnog trgovanja, ne smije primjenjivati naknade iz članka 5. stavka 1. za financiranje svojih 
aktivnosti dan unaprijed ili unutardnevnih aktivnosti ni u jednoj državi članici osim u onoj u kojoj se 
navedene naknade naplaćuju;
(f) može postupati nediskriminirajuće sa svim sudionicima na tržištu;
(g) ima uspostavljene odgovarajuće aranžmane za nadzor tržišta;
(h) ima sklopljene odgovarajuće sporazume o transparentnosti i povjerljivosti sa sudionicima na 
tržištu i operatorima prijenosnog sustava;
(i) može pružati potrebne usluge financijskog poravnanja i plaćanja;
(j) može uspostaviti potrebne komunikacijske sustave i postupke za koordinaciju s operatorima 
prijenosnog sustava države članice.
2. Preduvjeti za određivanje utvrđeni stavkom 1. primjenjuju se tako daje tržišno natjecanje između 
nominiranih operatora tržišta električne energije organizirano na pravedan i nediskriminirajući 
način. “

Slijedom navedenoga, a budući da je Zahtjev trgovačkog društva HRVATSKA BURZA 
ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. osnovan te da isto ispunjava preduvjete za određivanje 
nominiranim operatorom tržišta električne energije na području Republike Hrvatske za provođenje 
jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja propisane člankom 6. Uredbe 
CACM, a dana 14. prosinca 2019. ističe mu razdoblje od 4 (četiri) godine na koje je rješenjem HERA- 
e, klasa: 011-01/15-01/12, urbroj: 371-01/15-10 od 14. prosinca 2015. određen nominiranim 
operatorom tržišta električne energije na području Republike Hrvatske za provođenje jedinstvenog 
povezivanja dan unaprijed i unutardnevnog povezivanja, odlučeno je kao u točkama 1. do 3. izreke 
ovoga Rješenja.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se pojedinačne 
odluke koje Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatome agencije donosi u obavljanju javnih 
ovlasti objavljuju na intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije te je stoga 
odlučeno kao u točki 5. izreke ovoga Rješenja.
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Uputa o pravnom lijeku:
Ovo Rješenje je izvršno.
Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog 
suda u Zagrebu, u roku od 30 dana od dostave ovoga Rješenja.


