
ovo Rješenje postaloje
pravomoino dana

Potpis ovlaštene osobe

U Zagrebu,REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: UPI 034-02IIL-31I08
Uľbroj: bźl-oą \ls -oí
Zagreb, 31. kolovoza 2015.

Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju članka 11. stavka 1. točke 8. Zakonao
regulaciji eneľgetskih djelatnosti (,,Naľodne novine", broj I20lI2), te članka 10.a Pravilnika o
stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača elęktrične energije (''Narodne novine'', broj l32ll3,
8lll4, 93lI4 i 24lI5), u upravnom postupku prijenosa prava i obveza iz rješenja o stjecanju
povlaštenog proizvođača električne eneľgije, pokľenutom na zahtjev tľgovačkog društva HIN
društvo s ogľaničenom odgovornošću za osposobljavanje vozača, proizvodnju, trgovinu i
usluge, Ulica Vlahe Bukovca 16, Bjelovar, na 18. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske
energetske regulatorne agencije, odľžanoj 3l. kolovoza2015., donosi sljedeće

RJEŠnľĺB

1. odobrava se zahtjev trgovačkog društva HIN dľuštvo s ograničenom odgovomošću za
osposobljavanje vozač,a, proizvodnju, trgovinu i usluge, Ulica Vlahe Bukovca 16,
Bjelovaľ, MBS: 01003447l' oIB: 59788915415, zaprijenos ptavai obveza iz Rješenja o
stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača elektľične energije, klasa: UP| 034-02112-
3ll08, urbroj: 37l-0IlI2-04 od 6. ožujkazllz.

2. U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične eneľgije, klasa: UPI
034-02ll2-3ll08, uľbľoj: 37I-0llI2-04 od 6. ožujkaz}Iz. uĄesto

- trgovačkog društva INOSOLAR društvo s ograničenom odgovomošóu za
proizvodnju, tľgovinu i usluge, Ignjatička 10, Grubišno Polje, MBS: 010080292,
OIB:61619320679

- označava se trgovačko društvo HIN društvo s ograničenom odgovoľnošću za
osposobljavanje vozača, proizvodnju, tľgovinu i usluge, Ulica Vlahe Bukovca 16,
Bjelovaľ, MBS: 01003447I, oIB: 59788915415.

3. U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne eneľgije,
klasa: UPI 034-02112-31108, urbroj: 37l-0IlI2-04 od 6. ožujka 2012. ostaje
nepromijenjeno.
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4. ovo Rješenje dostavit óe se u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti Ministarstvu
gospodarstva' Hrvatskom operatoru tžišta eneľgije d.o.o., Hrvatskom opeľatoru
prijenosnog sustava đ.o.o. i HEP-operatoru distľibucijskog sustava d.o.o.

5. ovo Rješenje objavit će se na intemetskoj stľanici Hrvatske eneľgetske regulatoľne
agencije.

o b ľ az|oźenie

Trgovačko društvo HIN društvo s ogľaničenom odgovomošću za osposobljavanje vozača,
proizvodnju, trgovinu i usluge, Ulica Vlahe Bukovca 16, Bjelovar, MBS: 01003447I, OIB:
59788915415, (dalje: HIN d.o.o.), zastupano po g. Dubľavku Hađasiji, podnijelo je 17. srpnja
2015. Hľvatskoj eneľgetskoj regulatomoj agenciji zahtjev za pľijenos prava í obvęza iz
Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne energije, klasa: UPI 034-
O2lI2-31l08, uľbroj 37I-0Il12-04 od 6. ožujka 2012. (dalje: Rješenje), a koje je Hľvatska
energetska regulatoma agencija izdala tľgovačkom društvu INOSOLAR društvo s
ograničenom odgovoľnošóu za proizvodnju' trgovinu i usluge, Ignjatička 10, Grubišno Polje,
MBS: 010080292, OIB: 61619320679 (dalje: INOSOLAR d.o.o.).

Sukladno članku 10.a Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača elektľične
energije (''Narodne novine''' broj 132lI3, 8lll4, 93lI4 i 24lI5) (dalje: Pľavilnik), tľgovačko
društvo HIN d.o.o. je, uz zahtjev za pľijenosa pÍava i obveza iz Rješenja' pľiloŽilo sljedeiu
dokumentaciju:

- Ugovor o kupoprodaji Sunčane elektrane Inosolar I od 26. lipnja 2015., sklopljen
između trgovačkog društva HIN d.o'o. i tľgovačkog društva INOSOLAR d.o.o.;

- Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda u Bjelovaľu od 14. sľpnja 2015';

- Potvrdu o plaóanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdľavstveno osiguranje i druga javĺa davanja. klasa: 034-0412015-001/03690, urbľoj:
513-007-26-02-2015-01 od 14. srpnja 2015., izdaĺu od strane Ministaľstva financija,
Poreznauprava' Područni uľed Sjeverna Hrvatska, Ispostava Bjelovar;

- JavnobiljeŽnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju od 17. srpnja 2015., koju je dao g.

Dubľavko Hađasija, kao odgovoľna osoba trgovačkog društva HIN d.o.o. za sebe i za
tľgovačko društvo HIN d.o.o., iz koje je vidljivo da protiv davatelja ízjave ĺije
izreěena pľavomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodaľskom poslovanju,
davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položĄa i ovlasti, zloupoľaba
obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posľedovanje, primanje mita,
davanje mita, prijevara, računalna prijevaľa, príjevara u gospodaľskom poslovanju i
prikľivanj e protuzakonito dobivenog novca.

Na temelju utvľđenoga činjeničnog stanja, a cijeneói svaki dokaz pojedinačno i u njihovoj
cjelokupnosti, utvrđeno je da je tľgovačko đruštvo HIN d.o.o. , uz zahtjev za pľijenosa prava i
obveza iz Rješenja, dostavilo pľethodno navedenu dokumentaciju čime je ispunilo sve uvjete
za prijenosa pÍava i obveza u Rješenju, te je odlučeno kao u toěkama l.,2. i 3. izteke ovoga
Rješenja.

Člankom 10. stavkom 4. Pravilnika pľopisana je obveza Hrvatskoj eneľgetskoj regulatornoj
agenciji da rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne eneľgije dostavi

213



ministarstvu nadleŽnom za eĺetgetiku, operatoru tržišta, opeľatoru pľijenosnog sustava i
operatoru distribucijskog sustava te je stoga odlučeno kao u toěki 4. izteke ovoga Rješenja.

Člankom 27. stavkom 9' Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti pľopisano je da se
pojedinačne odluke koje Upravno vijeće Hľvatske eneľgetske regulatorne agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na intemetskoj stranici te je stoga odlučeno kao u točki 5.

izreke ovoga Ęešenja.
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dipl. ing.

ovo Rješenje je izvľšno.

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se možę pokrenuti upravni spoľ tuŽbom kod
Upravnog suda u Zagrebu, u ľoku od 30 dana od dostave ovoga Rješenja.
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Uputa o pľaYnom lijeku:
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