IZLAZAK IZ SUSTAVA POTICANJA PRVE VJETROELEKTRANE U HRVATSKOJ

Prije devet godina (10.12.2007.) HROTE je započeo s isplatom
poticaja za proizvedenu električnu energiju u sustavu poticanja iz prve vjetroelektrane u
Hrvatskoj: Mala vjetroelektrana "Ravne 1", ukupne snage 5,95 MW, izgrađena na lokaciji:
Zadarska županija, otok Pag.
Bio je to početak uspostave sustava poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih
izvora energije i visokoučinkovite kogeneracije, donošenjem prvog regulatornog okvira za
sklapanje ugovora o otkupu električne energije iz postrojenja povlaštenih proizvođača
(proizvođača s pravom na isplatu poticaja za proizvedenu električnu energiju).
Budući da je postrojenje prije sklapanja ugovora već imalo sklopljen kupoprodajni ugovor s
društvom HEP d.d., pa je i vrijeme važenja ugovora smanjeno za isto razdoblje, dana
10.12.2016. prestao je važiti ugovor o otkupu. Vjetroelektrana Mala vjetroelektrana "Ravne 1" je
prva elektrana izgrađena u Hrvatskoj za koju su se počeli isplaćivati poticaji i prva za koju je
prestao važiti ugovor o otkupu i koja može i nadalje sudjelovati na tržištu električne energije i u
sustavu jamstava podrijetla u Hrvatskoj.
Tranzicija na „zeleno gospodarstvo“ je uvijek trošak za društvo u cjelini, a pozitivan učinak se
može očekivati tek dugoročno kada ulaganje u izgradnju postrojenja koja koriste obnovljive
izvore energije i postrojenja s visokoučinkovitom kogeneracijom bude rezultiralo isporukom
električne energije manjeg troška nego uvozom skupe električne energije s ostalih tržišta
električne energije. Potrebno je istaknuti da jetakva električna energija proizvedena domicilno i
pridonosi zapošljavanju i rastu gospodarstva.
Danas, nakon devet uspješnih godina poticanja povlaštenih proizvođača, svi mi koji smo na neki
način doprinijeli operativnosti sustava poticanja i njegovog razvoja, nadležno ministarstvo za
energetiku, Hrvatska energetska regulatorna agencija, operatori sustava i operator tržišta,
svjedoci smo razvoju tog „zelenog gospodarstva“.
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Danas sa zadovoljstvom možemo tvrditi da je Hrvatska pokazala da može slijediti smjernice EU
na ovom području, o čemu izravno govore sljedeći pokazatelji (više na:
http://www.hrote.hr/izvjestaji
i
http://files.hrote.hr/files/PDF/RJP/GI_2015_HROTE_Godisnje_izvjesce_o_podrijetlu_EE_za_2
015_final.pdf ):
Proizvodnja u sustavu poticanja u 2015. godini:
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