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Hľvatska eneľgetska regulatorna agencija na temelju članka 11. stavka 1' točke 8. Zakona o
regulaciji energetskih djelatnosti (,,Naľodne novine", btoj I20lI2), a u svezi s člankom 10.a

Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične energłe (,,Narodne novine",
broj I32lI3, 8ll14 i 93ll4), u upľavnom postupku promjene nositelja projekta u rješenju o
stjecanju povlaštenog proizvođača električne energije, pokrenutom na zahtjev trgovačkog
društva PONIKVE EKo oToK KRK d.o.o. Za komunalne djelatnosti, Vršanska 14, Kĺk, na
18. sjednici Upravnog vijeóa Hrvatske energetske regulatoľne agencije, održanoj 31. srpnja
2014., donosi sljedeóe

RJESENJE

1. odobrava se zahtjev tľgovačkog društva PONIKVE EKo oToK KRK d.o.o. za
komunalne djelatnosti, Vršanska 14, Kľk, matični broj subjekta: 040315364, oIB:
0415535266'ĺ, za promjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije, klasa: UPI034-02lI2-3Il78, urbroj: 37l-0IlI2-02 od22.
listopada 2012.

2. U Rješenju o stjecanju stafusa povlaštenog pľoizvođača elektľične energije, klasa: UPI
03 4 -02 l l2-3 l l 7 8, urbľoj : 37 I -0 l l 12-02 o d 22. Iistopada 20 12. umj esto

- nositelja projekta tľgovačko društvo PONIKVE, društvo s ogľaničenom
odgovornošiu za komunalne djelatnosti, Vršanska 14, KÍk, matični bľoj subjekta:
040033437, OIB: 64125437 677

označava se trgovačko društvo PONIKVE EKo oToK KRK d.o.o. za komunalne
djelatnosti, Vľšanska 14, KIk, matični broj subjekta: 040315364, oIB:
04rs53s2667.

3. U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne eneľgije,
klasa: UPI 034-02112-31178, urbroj: 371-0IlI2-02 od 22. listopada 2012. ostaje
nepromijenjeno.
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4. ovo Rješenję dostavit će se u roku od 8 (osam) dana od dana pľavomoćnosti Ministarstvu
gospodaľstva' Hrvatskom opeľatoru tržišta eneľgije d'o.o., Hrvatskom operatoru
pľijenosnog sustava d.o.o. i HEP-operatoľu distribucijskog sustava d.o.o.

5' ovo Rješenje objavit óe se na intemetskoj stľanici Hrvatske eneľgetske regulatorne
agencije.

obraz|oženje

Trgovačko društvo PONIKVE EKo oToK KRK đ.o.o. za komunalne djelatnosti, Vršanska
14, KÍk, matični bľoj subjekta: 040315364, oIB: 04155352667, (dalje: PONIKVE EKo
oToK KRK d.o.o.) podnijelo je 2. svibnj a2014. Hrvatskoj energetskoj ľegulatornoj agenciji
zahtjev za promjenu nositelja pľojekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne eneľgije, klasa: UPI 034-02112-31178, uľbroj: 3'/1-01112-02 oď 22.Iistopada2012
(dalje: Rješenje), a koje Rješenje je Hrvatska eneľgetska regulatoma agencija izda|a
trgovačkom društvu PONIKVE, đruštvo s ogľaničenom odgovoľnošóu Za komunalne
djelatnosti, Vršanska 14, KÍk, matični bľoj subjekta: 040033437, oIB 64125437677 (dalje:
PONIKVE đ.o.o.).

Trgovačko društvo PONIKVE EKo oToK KRK d.o.o. je, uz zahtjev za promjenu nositelja
pľojekta, priložilo sljedeóu dokumentaciju pľopisanu člankom 10.a stavkom 1. Pravilnika o

stjecanju Statusa povlaštenog proizvođača elektľične energije (dalje: Pravilnik), i to u
izvorniku i ovjeľenoj preslici:

- Ugovoľ o podjeli i preuzimanju društva kapitala (odvajanje s preuzimanjem) od 2Ż.

studenoga 2013.;

- Izvadak iz sudskog ľegistľa od21. srpnja 2014.;

- Potvrdu o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdľavstveno osiguľanje i druga javna davanja oď21. srpnja 2014',izdanu od stľane

Ministaľstva financija, Poreznauprava' Područni uľed Rijeka, Ispostava Kľk;

- Javnobilježnički ovjeľenu izjavu o nekažnjavanju od 21' srpnja 2014, koju je dao

Fľane Mľakovčić, kao odgovoľna osoba trgovačkog društva PONIKVE EKo oToK
KRK d.o'o. za sebe i za trgovačko đruštvo PoNIKVE EKo oToK KRK d.o.o., iz
koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izľečena pravomoóna osuđujuća
pľesuda za jeďno ili više sljedeóih kaznenih đjela: uđruživanje za počinjenje kaznenih
djela, pľimanje mita u gospodaľskom poslovanju, đavanje mita u gospodarskom
poslovanju, zloupoľaba položaja i ovlasti' zloupoľaba obavljanja dužnosti državne
vlasti' pľotuzakonito posľedovanje' pľimanje mita, davanje mita, pľijevaľa, ľačunalna
prijevara' pľijevara u gospodaľskom poslovanju i prikĺivanje protuzakonito
dobivenog novca.

Dokazi i dokumentacijaiz članka 10.a stavka 1. točke 2.,3. i 4. Pľavilnika na dan zaprimanja
zahtjeva za promjenu nositelja projekta u Rješenju nisu bili staľiji od 60 dana, te su time
podnijeti u skladu s određbom članka 10.a stavka 2. Pľavilnika.

Na temelju utvrđenoga činjeničnog stanja, a cijeneói svaki dokaz pojedinačno i u njihovoj
cjelokupnosti, utvľđeno je da je trgovačko društvo PONIKVE EKo oToK KRK d.o.o., uz
zahtjev za pľomjenu nositelja pľojekta u Rješenju, dostavilo dokumentaciju iz članka 10.a

stavka 1. Pľavilnika, čime je ispunilo sve uvjete za pľomjenu nositelja pľojekta, te je odlučeno
kao u točkama L i 2. izreke ovoga Rješenja.
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Člankom 26. stavkom 1. Pravilnika propisana je obveza Hrvatskoj energetskoj regulatornoj
agenciji da pľethođno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
i rješenje o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača elektľične energije te druge akte koje
izdaje temeljem Pravilnika dostavi Ministarstvu gospodaľstva, Hrvatskom opeľatoru tržišta
energije d.o.o., Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-Operatoru
distribucijskog sustava d.o.o. te je stoga odlučeno kao u točki 4. ineke ovoga Ęešenja.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji eneľgetskih djelatnosti propisano je da se

pojedinačne odluke koje Upravno vijeóe Hrvatske energetske regulatorne agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici te je stoga odlučeno kao u točki 5.

izreke ovoga Rješenja.

Upľavnog vijeća
JcNw
dĺpl. ing.

Uputa o pľavnom lijeku:
ovo Rješenje je izvršno.

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