
Obrazloženje donošenja i temeljni elementi: 
Pravila za unutardnevnu dodjelu kapaciteta između zona trgovanja 
Hrvatskog operatora prijenosnog sustava i MAVIR  

 

 HOPS i MAVIR kontinuirano rade na uvođenju unutardnevne dodjele na hrvatsko – 

mađarskoj granici s ciljem unapređenja procesa dodjele prekograničnih prijenosnih 

kapaciteta (dalje: PPK), usklađivanja poslovanja oba operatora prijenosnog sustava s EU 

Uredbama te udovoljavanju zahtjeva tržišnih sudionika za omogućavanjem uvoza/izvoza 

električne energije u kriznim situacijama po pristupačnijim cijenama. 

Osnovni elementi postupka unutardnevne dodjele: 

– Dražbeni ured za unutardnevnu dodjelu PPK na HR  - HU granici je HOPS, 
– Dodjela se vrši: 

• na 100% raspoloživog PPK za unutardnevnu dodjelu na HR-HU granici, 
• 7 dana u tjednu, 24 sata na dan, u ciklusima od 1 sata (24 satna proizvoda), 
• prema mehanizmu najranijeg prispijeća ponude (First come - First serve),  

– Pravo sudjelovanja: 
svi subjekti koji imaju status tržišnog sudionika u HR ili HU, odnosno: 

• u HU – potpisani „Balancing contract“ i „System usage contract“ s MAVIR, 
• u HR – potpisan Ugovor o odgovornosti za odstupanje s HOPS-om i/ili Ugovora o 

sudjelovanju na tržištu električne energije s HROTE,   
• Sudionici dodjele dostavljaju HOPS-u dva potpisana primjerka Zahtjeva za 

sudjelovanje koji potpisom HOPS-a postaje ugovorni dokument, 
• Zahtjev se podnosi na neodređeno vrijeme i vezan je uz prihvaćanje odredbi Pravila, 

– Sve informacije vezane uz dodjelu objavljuju se u sustavu dodjele, Pravila i obrasci 

objavljuju se na internetskim stranicama HOPS-a, 

– Unutardnevna dodjela se ne naplaćuje, 

– Ne postoji sekundarno tržište --> nije dozvoljen prijenos PPK na drugog sudionika niti 

vraćanje PPK dražbenom uredu,  

– Na unutardnevna prava korištenja ne primjenjuje se „use it or lose it“ načelo, 

– S obzirom da se kapacitet ne naplaćuje niti se nekorišteni kapacitet oslobađa za daljnju 

dodjelu sudionik kojem je dodijeljen PPK (ili njegov partner) obvezan je koristiti čitav 

iznos rezerviranog unutardnevnog kapaciteta,  

– U slučaju da isti prekrši gore naznačeno pravilo 3 puta tijekom godine dražbeni ured ima 

mogućnost isključiti sudionika iz postupaka unutardnevne dodjele u narednih 12 mjeseci, 

– Objava raspoloživog PPK za unutardnevnu dodjelu: D – 1 u 18:00, 

– Krajnje vrijeme za dostavu zahtjeva za dodjelom PPK od strane tržišnog sudionika je 60 
minuta prije sata trgovanja, 

– Krajnje vrijeme za prijavu korištenja PPK je 45 minuta prije sata trgovanja, 
– Usuglašavanje „intra-day“ izmjena se provodi svaki sat, u skladu s procedurama i 

vremenima definiranim u ENTSO-E Pogonskom priručniku udruženja operatora 
prijenosnih sustava RG CE (Regional Group Central Europe) za vođenje i siguran rad 
EES-a,  

– Krajnje vrijeme za potvrdu korištenja PPK tržišnim sudionicima je 16 minuta prije sata 
trgovanja. 
 


