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KLASA: 003-06/21-01/3 

URBROJ: 371-06-21-4 

Zagreb,  17. ožujka 2021. 

 

Na temelju članka 19. stavaka 4. i 5. Zakona o tržištu električne energije („Narodne novine“, broj 

22/13, 102/15, 68/18 i 52/19), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 5. sjednici Upravnog 

vijeća održanoj 17. ožujka 2021. donijela  

 

ODLUKU 

 

1. Odbacuje se Zahtjev za davanje prethodne suglasnosti na: 

-  prijedlog Ugovora o zamjeni nekretnina koji bi se trebao sklopiti između energetskog 

subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb i trgovačkog društva 

Hrvatska elektroprivreda d.d., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb i  

- prijedlog Aneksa Ugovora o osnivanju prava služnosti koji bi se trebao sklopiti između 

energetskog subjekta Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb i 

trgovačkog društva Hrvatska elektroprivreda d.d., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb 

koje je energetski subjekt Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb, 

dostavio Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dopisom klasa: 300/21-08/16, ur.broj: 3-

600-004-02/MP-21-01, od 18. veljače 2021. 

 

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

 

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

Obrazloženje 

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) zaprimila je zahtjev energetskog subjekta 

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o., Kupska 4, Zagreb (dalje: HOPS d.o.o.), klasa: 300/21-

08/16, ur.broj: 3-600-004-02/MP-21-01, od 18. veljače 2021. (dalje: Zahtjev), kojim se traži davanje 

prethodne suglasnosti na prijedlog Ugovora o zamjeni nekretnina i prijedlog Aneksa Ugovora o 

osnivanju prava služnosti, koji bi se trebali sklopiti između energetskog subjekta HOPS d.o.o. i 

trgovačkog društva Hrvatska elektroprivreda d.d., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb. U zahtjevu 

HOPS-a navodi se da bi se Ugovor o zamjeni nekretnina trebao sklopiti kako bi se izvršila zamjena 

zemljišnoknjižnih čestica koje su greškom prenijete Odlukom o dokapitalizaciji 2013., a da bi se 

Aneks Ugovora o osnivanju prava služnosti trebao sklopiti u skladu sa Sporazumom o zajedničkom 
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korištenju elektroenergetskog objekta TS Pazin iz 2015. sklopljenim između HOPS-a d.o.o. i 

Hrvatske elektroprivrede d.d. 

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. 

(5) Agencija će, po provjeri tržišno usmjerenih i nepristranih uvjeta, u roku od 60 dana od primitka 

ugovora odlučiti o zahtjevu za davanje suglasnosti.“ 

Energetski subjekt HOPS d.o.o. je dana 22. veljače 2016. rješenjem HERA-e certificiran kao neovisni 

operator prijenosa, stoga HERA utvrđuje da je HOPS d.o.o., dostavivši na prethodnu suglasnost 

prijedlog Ugovora o zamjeni nekretnina i prijedlog Aneksa Ugovora o osnivanju prava služnosti, 

postupio u skladu s prethodno navedenim odredbama, jer je druga ugovorna strana u prijedlogu 

ugovora trgovačko društvo Hrvatska elektroprivreda d.d., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, 

vladajuće društvo unutar vertikalno integriranog subjekta (HEP Grupa).  

Međutim, HERA je uvidom u Zahtjev energetskog subjekta HOPS d.o.o. utvrdila da ne postoje 

procesnopravne  pretpostavke za postupanje HERA-e po predmetnom zahtjevu budući da se kod 

predmetnog prijedloga Ugovora o zamjeni nekretnina i prijedloga Aneksa Ugovora o osnivanju prava 

služnosti ne radi o ugovorima kod kojih je moguće primijeniti članak 19. stavak 5. Zakona o tržištu 

električne energije .  

Člankom 41. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da zahtjev za pokretanje 

postupka stranka može neposredno podnijeti javnopravnom tijelu u pisanom obliku ili usmeno na 

zapisnik, a može takav zahtjev poslati poštom ili dostaviti elektroničkim putem. Stavkom 2. toga 

članka propisano je da kad službena osoba utvrdi da ne postoje zakonske pretpostavke za pokretanje 

postupka, da će rješenjem odbaciti zahtjev. 

Slijedom navedenog, a u skladu s člankom 41. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku, 

odlučeno je kao u točki 1. izreke ovoga Rješenja. 

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12) 

propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije 

donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne 

agencije te je stoga odlučeno kao u točki 2. izreke ovoga Rješenja. 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

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

 

U p u t a  o  p r a v n o m  l i j e k u: 

 

Ova Odluka je izvršna. 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog 

suda u Zagrebu, u roku od 30 dana od dostave ove Odluke. 

 

 

 


