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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara L4
10000 Zagreb

I -03-2015

Klasa: UPI 034-02115-31117
Urbľoj: 'b{ł-ol \ts-oí
Zagreb, 16. ožujka 2015.

Hľvatska energetska regulatoľna agencija na temelju članka l l. stavka 1. točke 8. Zakona o
regulaciji energetskih djelatnosti (,,Narodne novine", broj l20ll2) i članka 10.a Pľavilnika o
stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne energije (,,Naľodne novine", broj l32ll3,
8llI4,93lI4 i 24ll5), u upravnom postupku promjene nositelja projekta u rješenju o stjecanju
statusa povlaštenog pľoizvođača električne energije, pokľenutom na zahtjev trgovačkog
društva Eneľgija Gradec društvo s ograničenom odgovornošóu za proizvodnju, distribuciju i
trgovinu električnom energijom, Trg DraŽena Petľovića 3, Zagreb, na 6. sjednici Upravnog
vijeća Hrvatske energetske ľegulatoľne agencije, odľŽanoj 16. oŽujka 2015., donosi sljedeóe

RJESENJE

1. odobrava se zahtjev trgovačkog društva Eneľgija Gradec društvo s ograničenom
odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom eneľgijom, Trg DraŽena
Petrovića 3, Zagreb, matični broj subjekta: 080761705, oIB: 83373928482, za pľomjenu
nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
eneľgije, klasa: UPI034-02ll5-3lll7, urbroj: 37l-0ll15-02 od 12. ve|jač,e2015.

2. U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne energije, klasa: UPI
034-02ll5-3ll17, urbroj: 37l-0lll5-02 od 12. veljače2015. umjesto:

- nositelja projekta trgovačko društvo AGROKOR-ENERGIJA dľuštvo s
ogľaničenom odgovornošóu za proizvodnju, distribuciju i tľgovinu električnom
energijom, TrgDražena Petľović,a3, Zagreb, matični bľoj subjekta: 080738166,
OIB:43546169521

- označava Se tľgovačko đľuštvo Eneľgija Gradec društvo s ograničenom
odgovoľnošću za proizvodnju, distribuciju i trgovinu električnom eneľgijom, Trg
Dražena Petrovića 3, Zagreb, matični bľoj subjekta: 080761705, oIB:
83373928482.

3. U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne energije,
klasa: UPI 034-02ll5-3lll7, urbroj: 37l-0lll5-02 od 12. veljače 2015. ostaje
nepromijenjeno.

dana
ĺ:

U

q

_9-*
G 3 "..r','.
l, . '',:;'Ył'
.i | , '

U3



4. ovo Rješenje dostavit óe se u ľoku od 8 (osam) dana od dana pľavomoćnosti Ministarstvu
gospodarstva, Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o., Hrvatskom opeľatoru
prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-operatoru distľibucijskog sustava d.o.o.

5. Izreka ovoga Rješenja objavit će se na internetskoj stľanici Hrvatske energetske
regulatoľne agencije.

obraz|oženje

Hrvatska energetska regulatorna agencija zapnmila je 4. ožujka 2015. zahtjev trgovačkog
društva Energija Gradec društvo s ogľaničenom odgovornošću za proizvodnju, distľibuciju i
trgovinu elektľičnom eneľgijom, Trg DraŽena Petrović,a 3, Zagreb, matični bľoj subjekta:

080761705, OIB: 83373928482 (dalje: Energija Gradec d.o.o.) zapromjenu nositelja projekta
za postľojenje naziva Bioplinsko postrojenje Popovac, a imajuói u vidu ěinjenicu da je
Hrvatska energetska ľegulatorna agencij a izdala trgovačkom društvu AGROKOR-ENERGIJA
društvo s ograničenom odgovoľnošóu za proizvodnju, distľibuciju i trgovinu elektľičnom
eneľgijom, Tľg Dražena Petrovića 3, Zagreb, matični broj subjekta: 080738166, oIB:
4354616952l (dalje AGROKOR-ENERGIJA d.o.o.) Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača elektľične energije' klasa: UPI 034-02115-31117, uľbĄ:37l-ülI5-02 od 12.

veljače 2015. (dalje: Rješenje).

Trgovačko društvo Eneľgija Gľadec d.o.o. je, uz zahtjev za pľomjenu nositelja projekta,
pľiloŽilo sljedeću dokumentaciju propisanu člankom 10.a Pravilnika o stjecanju stafusa
povlaštenog pľoizvođaěa elektľične energije (dalje: Pravilnik), i to u izvomiku i ovjerenoj
pľeslici:

- Ugovor o pľenošenju projekta bioplinskog postrojenja Popovac zaključen 4. ožujka
2015. između tľgovačkog dľuštva Energija Gradec d.o.o. i AGROKOR-ENERGIJA
d.o.o.;

- Izvadak iz sudskog registľa od 4. oŽujka2015.;

- Potvrdu o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje i druga javna davanja od23. veljače 2015.,izdanu od strane
Ministarstva financija, Poľezna uprava' Područni ured Zagreb, Ispostava Zagreb-
Trešnjevka;

- javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju od 3. ožujka 2015., koju je dao
Nikola Nastav, kao odgovoľna osoba trgovačkog društva Eneľgija Gradec d.o.o. za
sebe i za trgovaěko društvo Energija Gradec d.o.o., iz koje je vidljivo da protiv
davatelja izjave nije izrečena pravomoćna osuđujuóa presuda za jedno ili više
sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u
gospodaľskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba
po|ožaja i ovlasti, zloupoľaba obavljanja duŽnosti drŽavne vlasti, protuzakonito
posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, pľijevaľa u
gospodaľskom poslovanju i pľikľivanj e protuzakonito dobivenog novca.

Na temelju utvrđenoga činjeničnog stanja, a cijeneói svaki dokaz pojedinaěno i u njihovoj
cjelokupnosti, utvľđeno je da je tľgovačko društvo Energija Gradec d.o.o., uz zahtjev za
pľomjenu nositelja projekta u Rješenju, dostavilo dokumentaciju iz članka l0.a Pravilnika,
čime je ispunilo sve uvjete za promjenu nositelja projekta, te je odlučeno kao u točkama l. i 2.

izreke ovoga Rješenja.
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Člankom 26. stavkom 1. Pravilnika propisana je obveza Hľvatskoj eneľgetskoj regulatornoj
agenciji da pľethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
i rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične energije te druge akte koje
izdaje temeljem Pravilnika dostavi Ministaľstvu gospodarstva, Hrvatskom operatoru tržišta
energije d.o.o., Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-opeľatoru
distribucijskog sustava d.o.o. te je stoga odlučeno kao u točki 4. izrekę ovoga Rješenja.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o ľegulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se

pojedinačne odluke koje Upravno vijeće Hľvatske energetske regulatome agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na inteľnetskoj stľanici te je stoga odlučeno kao u točki 5.

izreke ovoga Rješenja.
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Uputa o pľavnom lijeku:
ovo Ęešenje je izvľšno.

Pľotiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokĺenuti upravni spor tužbom kod
Upravnog suda u osijeku, u roku od 30 dana od dostave ovoga Rješenja.
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