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HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

ZNANSTVENO VIJEĆE ZA ENERGETIKU 

i 

HRO CIGRÉ – HRVATSKI OGRANAK MEĐUNARODNOGA VIJEĆA 
ZA VELIKE ELEKTROENERGETSKE SUSTAVE 

 
 

POZIVAJU VAS NA OKRUGLI STOL 
 

CROPEX - MEHANIZMI RADA KRATKOROČNOG (SPOT) ORGANIZIRANOG 

TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 

u utorak, 11. travnja 2017. u 10:00 sati 

u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
Strossmayerov trg 14, Zagreb 

 

Moderator: 

doc. dr. sc. Mladen Zeljko 
dopredsjednik HRO CIGRÉ 

 
Predavači: 

       dr. sc. Ivica Toljan, CROPEX 
       Ante Mikulić, dipl. ing., CROPEX 

 
RASPRAVA 

 

Sukladno praksi uvriježenoj u posljednjih nekoliko godina, Znanstveno vijeće za energetiku HAZU i 

HRO CIGRÉ nastavljaju suradnju organiziranjem stručnih rasprava o aktualnim temama 

elektroenergetike. 

 
Hrvatsko tržište električne energije na veliko još uvijek radi u lokalnom modelu. Trgovanje za dan 
unaprijed na veliko u RH je pokrenuto u veljači 2016. U prvom kvartalu 2017. Očekuje se i uspostava 
tržišta unutar dana. Uvodno je opisan mehanizam rada, odnos ponude i potražnje za pojedini sat, 
kao i izračun granične cijene i volumena te način obračuna i plaćanja koji je posebnost svake burze. U 
skoroj budućnosti očekuje se regionalno tržišno povezivanje (Multi Regional Coupling) i 
harmonizirani rad sa zajedničkim europskim tržištem. U završnom dijelu predavanja analizirati će se 
mehanizam prekogranične trgovine unutar dana i rad tržišno povezanih područja. 

 

 



Vaše priloge za raspravu možete poslati na bfilipovic-grcic@hro-cigre.hr do 10. travnja 2017. ili 

predati osobno pola sata prije početka okruglog stola. 

Zbog ograničenog broja mjesta u dvorani molimo da svoj dolazak potvrdite na: 

     central@hro-cigre.hr  

 

Očekujemo Vaš dolazak i aktivno sudjelovanje u ovom okruglom stolu. 

S poštovanjem, 

 

 

 

doc. dr. sc. Mladen Zeljko     dr. sc. Miroslav Mesić 

Tajnik Znanstvenog vijeća za energetiku HAZU   Predsjednik HRO CIGRÉ 
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