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Hrvatska energetska ľegulatoľna agencija na temelju članka 11. stavka l. točke 8. Zakona o
regulaciji eneľgetskih djelatnosti (,,Narodne novine", broj l02ll2), a u svezi s člankom 7. stavkom
2. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača elektriěne eneľgije (,,Narodne novine",
broj l32ll3, 8lll4, 93ll4 i 24ll5) u upravnom postupku pokľenutom na zahtjev Grada Rijeke,
Korzo 16, Rijeka, za produženje važenja Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije, na 8. sjednici Upľavnog vijeća Hľvatske eneľgetske regulatorne
agencije odľžanoj 31. oŽujka 2015., donosi sljedeóe,

RJEŠnľĺn

1. odobľava se Zahtjev Grada Rijeke, Korzo 16, Rijeka, oIB: 54382731928, za pľoduženje
Prethodnog rješenja o stjecanju stafusa povlaštenog pľoizvođača elektriěne energije, klasa: UPI
034-02ll4-30l0l, urbľoj: 37I-0llI4-04 od 12. ožljka 2014, za postrojenje Fotonaponska
elektľana Dječji vľtió Pehlin, grupe postrojenja 1.a.2. sunčane elektrane instaliľane snage veóe

od 10 kW do uključivo 30 kw iz Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i
kogeneľacije (,,Naľodne novine", broj 88/l 2).

2. Prethodno ľješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI
034-02ll4-30l0l, urbľoj: 37I-0I1I4-04 od 12. oŽujka2014., produŽuje se na ľazdoblje od 12

(dvanaest) mjeseci, koje se računa od l8. ožujka 2015.

3. ovo Rješenje dostavit će se u ľoku od osam dana od pravomoónosti Ministarstvu gospodarstva,
Hrvatskom operatoru třžišta'energije d.o.o., Hrvatskom operatoru pľijenosnog sustava d.o.o. i
HEP-Operatoru distribucij skog sustava d.o.o.

4. ovo Ęešenje objavit óe se na inteľnetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije.

obrazloženje

Gľad Rijeka, Korzo 16, Rijeka, oIB: 54382731928, (dalje: Grad Rijeka), kojeg zastupa
gradonačelnik Vojko obersnel, podnijelo je 6. ožujka 2015. Hrvatskoj energetskoj ľegulatornoj
agenciji zahtjev za produženje Pľethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije, klasa: UPI 034-02ll4-30l0l, urbroj: 37l-0Ill4-04 od 12. ožujka 2014., za
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postrojenje Fotonaponska elektrana Dječji vľtió Pehlin, (dalje: Prethodno rješenje) (dalje: Zahtjev za
pľoduŽenje Prethodnog rješenja)' koje je Hrvatska energetska ľegulatorna agencija donijela na 6.

sjednici Upravnog vijeóa odľŽanoj 12. ožujkaz}I4., a koje je postalo izvršno 17. ožujkaz0l4.

Gľad Rijeka je, uz Zahtjev za produženje Prethodnog rješenja, pľiloŽio sljedeóu đokumentaciju
propisanu člankom 7. stavkom 2. i 3. Pľavilnika o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača
elektriěne eneľgije (dalje: Pravilnik), i to u izvomiku:

- javnobiljeŽnički ovjeľenu izjavu gľadonačelnika Vojka obersnela da je u gľadnju proizvodnog
postrojenja Fotonaponska elektrana Dječji vľtió Pehlin utrošeno najmanje 50% planiľanih
investicijskih troškova, odnosno da je pľedmetno proizvodno postľojenje u potpunosti
izgrađeno od 11. ožujka2015.;

- ana|izu opravdanosti izgradnje proizvodnog postrojenja Fotonaponska elektrana Dječji vrtió
Pehlin iz2013., izľađenu od strane trgovačkog društva ELEKTRO-GRUPA d.o.o., na temelju
koje je izdano eneľgetsko odobrenje, klasa: UP/I-3I0-02ll3-01l88' uľbroj: 526-03-02-0113-13-3
od29.listopada 2013.

Člankom 7. stavkom 2. Pľavilnika propisano je da se ľok vaŽenja prethodnog rješenja može, na
zahtjev nositelja projekta, produžiti jednom, za još 12 mjeseci ukoliko se Hľvatskoj eneľgetskoj
ľegulatornoj agenciji, pľije isteka roka važenja prethodnog rješenja dostavi javnobiljeŽnički
ovjeľena izjava nositelja projekta da je u gradnju proizvodnog postrojenja utrošeno najmanje 50%o

planiranih investicijskih troškova. Također, stavkom 3. istoga članka propisano je da je, uzizjavuiz
stavka 2., nositelj pľojekta dužarl Hľvatskoj eneľgetskoj regulatornoj agenciji dostaviti i analizu
opravdanostiizgradnje proizvodnog postrojenja, na temelju kojega je izdano eneľgetsko odobľenje.

Na temelju utvrđenoga činjeničnog stanja, a cijeneći svaki dokaz pojedinačno i u njihovoj
cjelokupnosti, utvľđeno je da je Grad Rijeka ispunio uvjete za produŽenje Prethodnog rješenja
pľopisane ělankom 7. stavkom 2. Pravilnika pa je stoga odlučeno kao u točki 1 . i 2. izreke ovog
Rješenja.

Člankom 7. stavkom 6. Pravilnika propisana je obveza Hrvatskoj energetskoj ľegulatornoj agenciji
da prethodno ľješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne eneľgije dostavi
ministaľstvu nadležnom za enetgetiku, opeľatoru tržišta, opeľatoru prijenosnog sustava i opeľatoru
distľibucijskog sustava te je stoga odlučeno kao u točki 3. izľeke ovoga Rješenja.

Člankom 27. stavkom9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti pľopisano je da se pojedinačne
odluke koje Upľavno vijeóe Hrvatske energetske regulatoľne agencije donosi u obavljanju javnih
ovlasti objavljuju na internetskoj stranici te je stoga odlučeno kao u točki 4. izreke ovoga Rješenja.
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Pouka o pravnom lĺjeku:
ovo Rješenje je izvršno.
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena ža|ba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod
Upravnog suda u Rijeci, u roku od 30 dana od dostave ovog Rješenja.
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