
ovo Rješenje postalo je
pravomoÓno dana

U Zagrebu,

PoĘis ovlďtene osobe

REPUBLIKA HRVATSKÁ
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica gľada Vukovaľa 14
10000 Zagreb

Klasa: UPI 034-02ĺ12-31151
Urbroj: 3}|-ollĄ\.-lo

Zagreb, 31. sľpnja 2014.

Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju članka 11' stavka 1' točkę 8. Zakona o
regulaciji energetskih djelatnosti (',Naľodne novine", broj I20lI2), a r' svezi s člankom 10.a
Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične energije (,,Naľodne novine",
broj I32lI3, 8IlI4 i 93lI4), u upravnom postupku pľomjene nositelja projekta u rješenju o
stjecanju povlaštenog pľoizvođača elektľične energije, pokľenutom na zahtjev trgovačkog
društva LE-ENERGIJA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zađarska 77 , Zagĺeb, na 18.

sjednici Upravnog vijeóa Hrvatske energetske regulatorne agencije, odľžanoj 31. sľpnja 2014.,
donosi sljedeóe

RJEŠnľĺB

1. odobľava se zahtjev tľgovačkog društva LE-ENERGIJA d.o.o. zaptoizvodnju, tľgovinu i
usluge, Zadarska77, Zagreb, matični bľoj subjekta: 080767425, oIB: 73779211983, za
promjenu nositelja pľojekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije, klasa: UPI034-02lI2-3Il51, uľbľoj: 37l-0IlI2-04 od 12. sľpnja 2012.

2. U Ęešenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI
034-02lÍ2-3Il5I, urbroj: 37l-0lll2-04 od 12. srpnja 2012. umjesto:

- nositelja projekÍa trgovačko društvo JVR d.o.o. za trgovinu i usluge, Karlovačka
cesta 4H, Zagreb, matični bľoj subjekta:020045933, oIB: 15409703265

- označava se trgovačko društvo LE-ENERGIJA d.o'o' za proinodnju, trgovinu i
usluge, Zadarska 77, Zagreb, matični bľoj subjekta: 080767425, oIB:
737792rr983.

3. U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične eneľgije,
klasa: UPI 034-02112-3115l, urbroj: 371-0IlI2-04 od 12. srpnja 2012. ostaje
nepľomijenjeno.

4' ovo Rješenje dostavit óe se u ľoku od 8 (osam) dana od dana pravomoónosti Ministarstvu
gospodarstva, Hľvatskom operatoru tržišta energije d.o.o., Hrvatskom opeľatoru
prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o.
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5. ovo Ęešenje objavit će se na inteľnetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome
agencije.

obľazIoženje

Hrvatska energetska regulatoma agencija zaprimila je 24. travnja 2014. dopis Ministarstva
gospodarstva, klasa: UP/I-310-0211I-011356, urbľoj: 526-04-0|-02-0IĺI-14-08 od I7.travnja
2014., kojim se dostavĘa na nadlęžno postupanj e zahtjev trgovačkog društva LE-ENERGIJA
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zadarska 77, Zagreb, matični broj subjekta:

080767425, OIB: 73779211983 (dalje: LE-ENERGIJA d.o.o.) zapromjenu nositelja projekta
za postľojenje naziva Fotonaponska elektrana Kaľlovac, a imajuii u vidu činjenicu da je
Hrvatska eneľgetska ľegulatoľna agencija izdala trgovačkom društvu JVR d.o.o. za trgovinu i
usluge' Karlovačka cesta 4H, Zagreb, matični bľoj subjekta:020045933, oIB: 15409703265
(dalje: JVR d.o.o.) Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične energije,
klasa: UPI034-02lI2-3Il5I, urbroj: 37I-0I|I2-04 od 12. srpnja 2012. (dalje: Ęešenje).

Trgovačko društvo LE-ENERGIJA d.o.o. je, uz zahtjev za pĺomjenu nositelja projekta,
pľiložilo sljedeću dokrrmentaciju pľopisanu člankom 10.a stavkom 1. Pľavilnika o stjecanju
statusa povlaštenog pľoizvođača električne energije (dalje: Pravilnik), i to u izvorniku i
ovjerenoj preslici:

- Ugovor o pľijenosu prava í obveza zaključen 28. siječnja 2014. između tľgovačkog
društva LE-ENERGIJA d.o.o. i JVR d.o.o';

-' Izvađak iz sudskog ľegistra od 1 1. veljače 2014.;

- Potvrdu o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdľavstveno osiguranje i druga javna davanja od 11. veljače 2014., izdaru od stľane
Ministaľstva ťrnancija, Porezna uprava' Područni ured Kaľlovac, Ispostava ozalj;

- JavnobiljeŽnički ovjerenu izjavu o nekaŽnjavanju od 22. srpnja 2014., koju je dao
Rino RoŽić, kao odgovorna osoba trgovačkog društva LE-ENERGIJA d.o.o. za sebe i
zatrgovačko društvo LE-ENERGIJA d.o.o., izkojeje viđljivo da protiv davatelja
izjave nije izľečena pravomoóna osuđujuóa presuda za jeđno ili više sĘedeóih
kaznenih djela: udruživanje Za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u
gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba
položaja i ovlasti, zloupoľaba obavĘanja duŽnosti dĺžavĺe vlasti, protuzakonito
posredovanje, primanje mita' davanje mita, prijevaľa, računalna prijevara, prijevaľa u
gospodarskom poslovanj u i pľikĺivanj e pľotuzakonito dobivenog novca.

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

Na temelju utvrđenoga činjeničnog stanja, a cijeneći svaki dokaz pojedinačno i u njihovoj
cjelokupnosti, utvrđeno je da je trgovačko društvo LE-ENERGIJA d.o.o., uz zahtjev za
promjenu nositelja projekta u Ęešenju, dostavilo dokumentaciju iz članka 10.a stavka 1.

Pravilnika, čime je ispunilo sve uvjete za promjenu nositelja projekta, te je odlučeno kao u
točkama I. i2. ízreke ovoga Rješenja.

Člankom 26. stavkom 1. Pravilnika propisana je obveza Hrvatskoj eneľgetskoj regulatornoj
agenciji da pľethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
i ľješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije te druge akte koje
izdaje temeljem Pravilnika dostavi Ministarstvu gospodarstva, Hrvatskom operatoru tľžišta
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energije d.o.o., Flrvatskom opeľatoru prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-operatoru
distľibucijskog sustava d.o.o. te je stoga odlučeno kao u točki 4. ízĺeke ovoga Rješenja.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji eneľgetskih djelatnosti propisano je da se
pojedinačne odluke koje Upravno vijeće Hrvatske eneľgetske regulatoľne agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici te je stoga odlučeno kao u točki 5.

izreke ovoga Rješenja.

vijeća

7ÜJ)-
dipl. ĺng.

Uputa o pravnom lĺjeku:
ovo Rješenje je izvľšno.

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se moŽe pokĺenuti upravni spor fužbom kod
Upľavnog suda u Zagrebu, u ľoku od 30 dana od dostave ovoga Rješenja.
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