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Gradit će se vjetroelektrane vrijedne 140 milijuna eura

Do kraja ove godine HEP neće tražiti poskupljenje struje, ali će iduće godine trebati korigirati
cijenu, iako se još ne zna kada i koliko
CAVTAT
- Ivan Mravak, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede i Luka Miličić, predsjednik Uprave
Dalekovoda, potpisali su na simpoziju elektroenergetičara u Cavtatu Ugovor o zajedničkoj gradnji
vjetroelektrana, u što će uložiti gotovo 140 milijuna eura. Gradnju vjetroelektrana ukupne snage oko 100
megavata planiramo na više lokacija, a prve bi trebale proraditi do kraja 2008. ili početkom 2009., najavio
je Miličić.
Mravak je istaknuo da HEP godišnje investira oko tri milijarde kuna. Sada grade tri elektrane:
Hidroelektranu Lešće na rijeci Dobri, prvu u samostalnoj Hrvatskoj, te nove blokove u zagrebačkoj
Termoelektrani-toplani i sisačkoj Termoeleketrani, a namjeravaju sagraditi još dvije velike plinske
elekterane snage po 400 megavata u Slavoniji i Dalmaciji.
Zbog diverzifikacije izvora planiraju i gradnju termoelektrane snage 500 megavata. Mravak je napomenuo
da u budućnosti planiraju i gradnju nove nuklearke. Najavio je da će HEP za desetak dana potpisati
ugovor za gradnju 400-kilovoltnog dalekovoda od slavonske trafostanice Ernestinovo do Pecsi u
Mađarskoj te ugovor s Končarom o gradnji novog nacionalnog dispečerskog centra, a planiraju i gradnju
podmorskog kabela za izvoz struje u Italiju. U sklopu liberalizacije energetskog tržišta HEP planira
širenje na tržište jugoistočne Europe.
Zbog velikog rasta cijena goriva za termoelektrane i uvozne struje, sušne godine i činjenice da je u
posljednje četiri godine struja poskupjela samo jednom, i to za 5,5 posto, HEP će ovu godinu završiti s
dobiti od oko 50 milijuna kuna, znatno manjom nego prošlih godina. Do kraja ove godine neće tražiti
poskupljenje, ali će iduće godine trebati doći do korekcije cijene, iako se još ne zna kada i koliko, rekao je
pomoćnik ministra gospodarstva, rada i poduzetništva Željko Tomšić. [Željko Bukša]
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