
ovo Rješenje postaloje
pravomoóno dana 

-

U Zagrebu,

Potpis ovlaštene osobe

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulĺca gľada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: UPI 034-02111-30105
Uľbľoj: 3+ł..oąlĄĘ-'lL

Zagreb, 23. studenoga 2015.

Hľvatska eneľgetska regulatoma agencija na temelju članka 11. stavka 1. točke 8' Zakona o
regulaciji energetskih djelatnosti (,,Narodne novine", btoj I02lI2), a u svezi s člankom 16.

stavkom 8. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične eneľgije
(,,Naľodne novine", broj I32l13, 8Il14,93l14,24l15, 99l15 i 1l0/15) u upľavnom postupku
produŽenja prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača elektľične
eneľgije, pokrenutom na zahtjev tľgovačkog društva VJETROELEKTRANE GLI_INČA d.o.o.
za trgovinu i usluge, Kľapanjska 8, Šibenik, na 23' sjednici Upľavnog vijeća Hrvatske
eneľgetske ľegulatorne agencije odľŽanoj 23' studenoga2015., donosi sljedeóe

RJESENJE

l. odobrava se Zahtjev tľgovačkog dľuštva VJETROELEKTRANE GLUNČA d.o.o. za
tľgovinu i usluge, Krapanjska 8, Šibenik, MBS: 100006443, oIB: 79006291606, za
produŽenje Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične
energije, klasa: UPI 034-02lll-30l05, uľbroj: 37l-01111-06 od l8. ožujka 20IL, za
postľojenje naziva ''Vjetroelektľana Glunča'', grupe postrojenja 2.b. vjetroelektrane iz
Pravilnika o korištenju obnovljivih izvota energije i kogeneľacije (''Naľodne novine'', broj
67t07).

2. Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođaěa električne energije' klasa:
UPI 034-02lll-30l05, urbroj: 37l-0llll-06 od l8. oŽujka 20Il., pľoduŽuje se na
razdobĘe od 12 (dvanaest) Ąeseci, koje se računa od23. ožujka20l6.

3. ovo Ęešenje dostavit će se u ľoku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti Ministarstvu
gospodarstva, Hľvatskom opeľatoru tržišta energije d.o.o.' Hrvatskom opeľatoru
prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-opeľatoru distribucijskog sustava d.o.o.

4. ovo Ęešenje objavit óe se na intemętskoj stranici Hrvatske eneľgetske regulatorne
agencije.
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Trgovačko društvo VJETROELEKTRANE GLLINČA d.o.o. za trgovinu i usluge, Kľapanj1ka
8, Šibenik, MBS: 100006443, oIB: 79006291606, (dalje: VJETROELEKTRANE GLLINCA
d.o.o.) podnijelo je 2. studenoga2015. Hrvatskoj eneľgetskoj ľegulatornoj agenciji zahtjev za
produŽenje Pľethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične
energije, klasa: UPI 034-02lll-30l05, urbľoj: 37I-0111l-06 od 18. oŽujka 20II., za
postrojenje naziva ''Vjetroelektrana Glunča'' (dalje: Pľethodno ľješenje)' koje je Hrvatska
energetska regulatorna agencija donijela na 4. sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. oŽujka
20ÍL, a koje je uvidom u dostavnicu postalo izvľšno 2Ż' ožujkaz)Il
Navedeno Pľethodno ľješenje produŽeno je na zahtjev tľgovačkog dľuštva
VJETROELEKTRANE GLUNCA d.o.o. od 14. oŽujka 2013' Rješenjem, klasa: UPI 034-
02lIl-30l05, uľbroj: 371-01113-14 od 7. svibnja 2013., na ľazdoblje od2 (dvije) godine, a
koje je Hrvatska energetska regulatoma agencija donijela na 8. sjednici Upľavnog vijeća
održanoj 7. svibnja 2013. sukladno članku 28. Pľavilnika o sdecanju statusa povlaštenog
pľoizvođača električne eneľgije (',Narodne novine", bľoj 88/12).

Trgovačko dľuštvo VJETROELEKTRANE GLLrNČA d.o.o. je 16. oŽujka 2015. ponovno
podnijelo zahtjev zajošjedno pľoduŽenje Prethodnog rješenja, a kojeje Hľvatska energetska
regulatorna agencija na 8. sjednici Upravnog vijeća održanoj 31. oŽujka 2015' i produžila
Rješenjem, klasa: UPI 034-02111-30105' urbľoj 37I-0ll15-18 na razdoblje od 12 (dvanaest)

mjeseci sukladno članku 7' stavku 2. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača
ęlektľične energije (,,Naľodne novine", broj I32l13, 8Il14,93l14 i 24l15).

Trgovačko društvo VJETROELEKTRANE GLLINČA d.o.o. je uz Zahtjev za produženje
Prethodnog rješenja priloŽilo javnobiljeŽnički ovjerenu izjavu Slavena Tudića od 29.

listopada žoĺś. dale ńositelj prójekta, tigovačko društvo VJETROELEKTRANE GLUNČA
d.o.o. u gľadnju proizvodnog postľojenj a naziva ''Vjetľoelektrana Glunča'' utrošilo najmanje
50Yo planitanih investicij skih tľoškova.

Člankom 16' stavkom 8. Pľavilnika o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne
energije (,'Naľodne novine"' bľoj I32ll3,81174,93lI4,24115,99lI5 i 110/l5) (dalje:

Pravilnik), pľopisano je da zahtjev za produljenje važenja pľethodnog rješenja može podnijeti
Agenciji i nositelj pľojekta koji je pľethodno rješenje pľoduljio za ukupno 12 mjeseci
sukladno odredbama Pľavilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije (',Narodne novine", broj I32lI3, 8IlI4, 93ll4 i Ż4l|5) za još 12 mjeseci, ukoliko se

Agenciji, pľije isteka roka važenja prethodnog ľješenja dostavi javnobilježnički ovjeľena
izjava nositelja projekta da je u gradnju proizvodnog postrojenja utrošeno ĺajmanje 50Yo

planiranih investicijskih troškova'

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, a cijeneći svaki dokaz pojedinačno i u njihovoj
cjelokupnosti, utvľđeňo je da je tľgovačko dľuštvo VJETROELEKTRANE GLLINČA d.o.o.

uz Zahtjev dostavilo navedenu dokumentaciju iz članka 16' stavka 8. Pľavilnika čime je
ispunilo uvjete zaptoduženjevaženjaPrethodnog rješenjateje stoga odlučeno kao u točki 1. i
2. izreke ovog Ęešenja.

Člankom 7. stavkom 6. Pravilnika propisana je obveza Hrvatskoj eneľgetskoj ľegulatornoj
agenciji da pľethodno ľješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne eneľgije
i ľješenje o stjecanju Statusa povlaštenog pľoizvođača električne eneľgije te druge akte koje
izdaje temeljem Pravilnika dostavi Ministarstvu gospodarstva, Hľvatskom operatoru tržišta
energije d'o.o., Hrvatskom operatoru pľijenosnog sustava d.o.o. i HEP-operatoru
distľibucijskog sustava d.o.o. te je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke ovog Rješenja.
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Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji eneľgetskih djelatnosti propisano je da se

pojedinačne odluke koje Upravno vijeće HERA-o donosi u obavljanju javnih ovlasti
objavljuju na intemetskoj stranici te je stoga odlučeno kao u točki 4. izreke ovog Rješenja.
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Uputa o pravnom lijeku:
ovo Rješenje je izvľšno.

Pľotiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se moŽe pokĺenuti upravni spoľ fuŽbom kod
Upľavnog suda u Splitu, u ľoku od 30 dana od dostave ovoga Rješenja.
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