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Hrvatska energetska ľegulatoľna agencija na temelju članka 11. stavka 1. točke 8. Zakona o
regulaciji energetskih djelatnosti (,'Naľodne novine", broj I20lI2) i članka 1 1. stavka 2. Zakona
o tržištu električne energije (,,Naľodne novine", broj 22ll3), u upľavnom postupku izdavanja
ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, pokľenutom na zahtjev
Sveučilišta u Rijeci - Tehnički fakultet, Vukovaľska 58, Rijeka, na 17. sjednici Upravnog vijeća
Hrvatske eneľgetske regulatome agencije, održanoj 25. sľpnja 2014. donosi sĘedeóe

RJEŠnľĺľ
o STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAČA ELEKTRIčNE

ENERGIJE

1. odobľava se Zahtjev za izdavanje ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne eneľgije iz postľojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneľaciju
Sveučilištu u Rijeci - Tehnički fakultet, Vukovarska 58, fujeka, oIB: 46319717480.

2. Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet, Vukovarska 58, Rijeka, oIB: 46319717480, obavljat
će energetsku djelatnost pľoizvodnje elektľične eneľgije na postrojenjl za proizvodnju
električne eneľgij e sa slj edećim kaľakteristikama:

- naziv postrojenja: Fotonaponska elektrana RITEH-I;
- grupa postľojenja: 1.a.1. suněane elektľane instalirane Snage do uključivo 10 kW iz

Pľavilnika o korištenju obnovljivih izvoru energije i kogeneracije (''Narodne
novine", broj 88/12);

- registaľski broj prema Registľu projekata i postrojenja za koľištenje obnovljivih
izvoru energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača:46319717480-1061113;

- lokacija postrojenja: Primoľsko-goranska županija, gľad fujeka, k.o. Staľi Grad,
k'č.bľ' 2007lI;

- instaliľana snaga postľojenja: 0,00344 MW;
- tehnički opis izgľađenog proizvodnog postrojenja ''Fotonaponska elektľana RITEH-

l" iz lipnja 2014.;
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- datum početka redovnog pogona i datum početka isporuke električne eneľgije u
elektľoeneľgetsku mľeŽu: po izvľšnosti Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača elektľične energij e.

3. ovo Rješenje izdaje se na ľazdoblje od 25 godina, koje se ľaěuna od đana izvršnosti ovoga

Ęešenja.

4. ovo Rješenje dostavit óe se u roku od 8 (osam) dana ođ dana pľavomoónosti Ministarstvu
gospodarstva, Hrvatskom operatoru tľžišta eneľgije d.o.o., Hrvatskom operatoru prijenosnog
sustava đ.o.o. i HEP-operatoru distribucijskog sustava d.o.o.

5. ovo Rješenje objavit óe se na inteľnetskoj stranici Hrvatske energetske ľegulatorne agencije.

o b ľ azIoźenje

Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet, Vukovarska 58, Rijeka, oIB: 46319717480' (dalje:

Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet), koje zastupa Goran Turkalj, zatražiloje na propisanom
obrascu Zahtjeva za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije iz postľojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju (dalje: obrazac
Zahtjeva), zapľimljenom u Hrvatskoj eneľgetskoj ľegulatoľnoj agenciji 9. srpnja 2014.,
izđavanje ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne energije.

Sveučilište u fujeci - Tehnički fakultet je, uz uľeđno ispunjeni obrazac Zahtjeva, priložilo
sljedeóu dokumentaciju propisanu člankom 9. stavkom 2. i 3. Pravilnika o stjecanju stafusa

povlaštenog proizvođača električne eneľgije (,,Narodne novine", btoj I32lI3 i 8IlI4) (dalje:

Pravilnik):

- Uporabnu dozvolu, klasa: UP/I-361-05l14-0Il27, urbľoj: 2I70|0I-I3-02-14-6NL od
Ż2. svibnja 2014., izdanu od ođjela gradske upľave za pľovedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenja Gľada Rijeke u Primorsko-goľanskoj županiji;

- Ugovor o korištenju mrežeBroj 4012-14-010726 od 14. svibnja 2014.;

- Tehniěki opis izgľađenog proizvodnog postľojenja ''''Fotonaponska elektľana zuTEH-1''
izlipnja2OI4, izrađen od stľane Sveučilišta u Rijeci - Tehnički fakultet, Vukovarska
58, Rijeka;

- Elektľoenergetsku suglasnost (EES) btoj: 401200-130169-0032 od 6. svibnja 2014.;

- Godišnji plan pľoizvodnje;

- Dokaz o uplati naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje ľješenja o stjecanju statusa
povlaštenog pľoizvođača u iznosu pľopisanom odlukom o visini naknada za obavljanje
poslova ľegulacije eneľgetskih djelatnosti (,,Narodne novine", broj 155/08, 50109,

ro3l09 i2Ur2);

- Potvľdu poÍęZne uprave o plaćanju svih dospjelih poľeznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdľavstveno osiguľanje i đruga javna davanja;

- JavnobiljeŽnički ovjeľenu izjavl o nekažnjavanju koju je dao g. Goran TurkaĘ za sebe,
odnosno za Sveučilište u Rijeci - Tehniěki fakultet koje je ovlašten zastupati, iz koje je
vidljivo đa protiv davatelja izjave nije izrečena pľavomoćna osuđujuóa pľesuda za
jedno ili više sljedeóih kaznenih djela: udruživarlje za počinjenje kaznenih djela,
primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju,
zlouporaba po\ožaja i ovlasti, zloupoľaba obavljanja dužnosti drŽavĺę vlasti,
protuzakonito posľedovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, ľačunalna
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prłevara, prijevara u gospodaľskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog
novca od 26. lipnja 2014.

Na temelju utvrđenoga činjeničnog stanja, a cijeneći svaki dokaz pojedinačno i u njihovoj
cjelokupnosti, utvrđeno je da je Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet uz uredno ispunjeni
obrazac Zahtjeva dostavilo dokumentaciju iz članka 9' stavka 2. i 3. Pľavilnika, čime je ispunilo
sve uvjete za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne energije
iz čIanka 11. stavka 2. Zakona o trŽištu električne eneľgije te je stoga odlučeno kao u točki 1.

izreke ovoga Rješenja.

U pogledu utvrđivanja vremenskograzdobljavažeĄa ovoga Rješenja pľimijenjen je članak l0.
stavak l . Pravilnika te je odlučeno kao u točki 3. izrękę ovoga Ęešenja.

Člankom 10. stavkom 4. Pľavilnika pľopisana je obveza Hrvatskoj energetskoj regulatornoj
agenciji da rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične eneľgije dostavi
Ministarstvu gospodaľstva, operatoru trŽišta, operatoru prijenosnog sustava i opeľatoru
distribucijskog sustava te je stoga odluěeno kao u točki 4. izreke ovoga Rješenja.

C\ankom 27. stavkom 9. Zakoĺa o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se

pojedinačne odluke koje Upravno vijeće Hrvatske energetske ľegulatoľne agencije donosi u
obavĘanju javnih ovlasti objavljuju na intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne
agencije teje stoga odluěeno kao u točki 5. izreke ovoga Rješenja.

eu-)
dipl. ing.

Uputa o pľavnom lijeku:
ovo Rješenje je izvršno.

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokĺenuti upravni spor tuŽbom kod
Upravnog suda u Rijeci, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja.

Prilog:Tehnički opis izgrađenog pľoizvodnog postľojenja ''''Fotonaponska elektrana RITEH-1''
izlipnjaz}I4., izrađen od strane Sveučilišta u fujeci - Tehnički fakultet, Vukovarska 58,
Rijeka
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