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KLASA: 310-16/20-01/4 

URBROJ: 371-06-20-7 

Zagreb,  9. lipnja 2020. 

 

 

Na temelju članka 5. stavka 3. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o 

uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja Hrvatska energetska regulatorna 

agencija je na 13. sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. lipnja 2020. donijela   

 

 

ODLUKU 

o davanju odobrenja na Prijedlog svih operatora prijenosnog sustava zajedničkih pravila 

obračuna primjenjivih na sve planirane razmjene energije iz procesa održavanja frekvencije i 

iz razdoblja promjene snage u skladu s člankom 50. stavkom 3. Uredbe komisije (EU) 

2017/2195 od 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju 

uravnoteženja 

 

 

1.  Daje se odobrenje na Prijedlog svih operatora prijenosnog sustava zajedničkih pravila obračuna 

primjenjivih na sve planirane razmjene energije iz procesa održavanja frekvencije i iz razdoblja 

promjene snage u skladu s člankom 50. stavkom 3. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 od 23. 

studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja (engl. All 

continental European TSOs’ proposal for Common settlement rules for intended exchanges of 

energy as a result of the frequency containment process and ramping period in accordance with 

the Article 50(3) of Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing 

a guideline on electricity balancing) koji je Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 

4, Zagreb dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dopisom broj i znak: 100/20-

08/185 3-500/JB-20-01, od 11. ožujka 2020.  

 

2.  Nalaže se Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb da, na temelju 

članka 7. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 оd 23. studenoga 2017. o uspostavljanju smjernica 

za električnu energiju uravnoteženja, na svojoj internetskoj stranici objavi Prijedlog svih 

operatora prijenosnog sustava zajedničkih pravila obračuna primjenjivih na sve planirane 

razmjene energije iz procesa održavanja frekvencije i iz razdoblja promjene snage u skladu s 

člankom 50. stavkom 3. Uredbe komisije (EU) 2017/2195 od 23. studenoga 2017. o 

uspostavljanju smjernica za električnu energiju uravnoteženja. 

 

3.   Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 
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4.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

                                                                                         Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

                                                                                     Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r. 
 

 

 

 

 


