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REPUBLIKA HRVATSKÁ

HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica gľada Vukovaľa 14
10000 Zagreb

ovo Rješenje postaloje
pravomoćno dana 

-

U Zagrebu,

Potpis ovlďtene osobe

Klasa : UPI 034-02 I 12-30 / 147
Urbľoj: b?-oą |o -lo
Zagreb, 17. svibnja 2016.

Hrvatska energetska regulatorna ageĺcija, na temelju članka 11. stavka 1' točke 8. Zakona o

regulaciji energetskih djelatnosti (,,Naľodne novine", broj l20ll2) i članka 10.a Pravilnika o

stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične energije (,,Narodne novine", broj I32lI3,
8lll4,93ll4,24lI5,99ll5 i l10/15) u upľavnom postupku promjene nositelja projekta u
Pľethodnom ľješenju o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača elektľične energije,
pokĺenutom na zahtjev trgovačkog društva ARCHEA F&C društvo s ogľaničenom
odgovoľnošću za trgovinu i usluge, Kušlanova 2, Zagreb, na l0. sjednici Upravnog vijeća
Hrvatske energetske regulatorne agencije, održanoj 17. svibnja 2016., donosi sljedeóe

RJEŠľľĺn

1. odobľava se zahtjev trgovačkog društva ARCHEA F&C društvo s ogľaničenom
odgovoľnošóu za trgovinu i usluge' Kušlanova 2, Zagreb, MBS: 070121259, oIB:
58803253214, zapromjenu nositelja projekta u Prethodnom ľješenju o stjecanju statusa
povlaštenog proizvođača električne eneľgije, klasa: UPI034-02ll2-30ll47, uľbľoj: 371-
0lll2-04 od 13. prosinca 2012.

2. U Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,
klasa: IJPI034-02112-301147, urbroj: 371-0IlI2-04 od 13. prosinca2)I2. umjesto

- nositelja projekta trgovačko društvo Biokoľ, društvo s ograničenom
odgovornošćuza proizvodnju, tľgovinu i usluge, Ignjatička 10, Grubišno Polje,
MBS: 010080967, OIB: 56367249591,

označava se trgovačko društvo ARCHEA F&C društvo s ograničenom
odgovoľnošiu za trgovinu i usluge, Kušlanova 2, Zagreb, MBS: 070121259,
OIB: 58803253214.'
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3. U ostalom dijelu Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije, klasa: UPI 034-02lI2-30lI47, urbroj:37I-0Ill2-04 ođ 13. prosinca
2012. ostaj e nepľomij enj eno.

4. ovo Rješenje dostavit će se u roku od 8 (osam) dana od dana pľavomoónosti
Ministaľstvu gospodarstva, Hrvatskom opeľatoľu tržišta eneľgije d.o.o', Hrvatskom
operatoru prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-operatoru distľibucijskog sustava d.o.o.

5. ovo rješenje objavit óe se na internetskoj stľanici Hrvatske energetske ľegulatoľne
agencije.

obľaz|oženje

Trgovačko društvo ARCHEA F&C društvo s ogľaničenom odgovornošću za trgovinu i usluge,
Kušlanova Ż, Zagreb, MBS: 070121259, oIB: 58803253214 (dalje: ARCHEA F&C d.o.o.),
podnijelo je 15. ožujka 2016. Hrvatskoj eneľgetskoj regulatoľnoj agenciji (dalje: HERA)
zahtjev za pľomjenu nositelja projekta u Pľethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog
pľoizvođača elektľične energije, klasa: UPI 034-02lI2-30lI47, uľbroj: 37I-0I|I2-04 od 13.

prosinca 2012' (dalje: Prethodno ľješenje), a koje Prethodno ľješenje je HERA ízdala
tľgovačkom društvu Biokoľ, društvo s ograničenom odgovornošóu za pľoizvodnju, trgovinu i
usluge, Ignjatička 10, Grubišno PoĘe' MBS: 010080967, oIB: 56367249591 (dalje: Biokor
d.o.o.). Razdoblje trajanja Prethodnog ľješenja pľoduŽeno je Rješenjem HERA-e klasa: UPI
03 4-02l 12-30 l I 47, urbľoj : 37 I -0I l I 5-06 od 29. pľosinc a 20l 5'

Tľgovaěko društvo ARCHEA F&C d.o.o ' je uz zahtjev priloŽilo sljedeóu dokumentaciju
propisanu člankom 10.a Pľavilnika o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne
energije:

- Ugovor o prijenosu rješenja sklopljen između trgovačkog društva Biokor d.o.o. i
trgovačkog društva ARCHEA F&C d.o'o. od 11. oŽujka 2016.;

- Izvadak iz sudskog ľegistra;

- Potvrdu poÍezne uprave o plaćanju svih dospjelih poľeznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja od 15. ožujka2016.;

- JavnobiljeŽnički ovjerenu izjavu o nekažryavanju od 7. oŽujka 2016. koju je dao
Zvonko Bratuša kao odgovoma osoba trgovačkog društva ARCHEA F&C đ.o.o. za
sebe i zattgovačko društvo ARCHEA F&C đ.o.o.

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, a cijeneći svaki dokaz pojedinačno i u njihovoj
cjelokupnosti utvľđeno je da je trgovačko društvo ARCHEA F&C d.o.o., uz zahtjev za
izmjenom Pľethodnog ľješenja, dostavilo prethodno navedenu dokumentaciju čime je ispunilo
uvjete zaizmjenu Prethodnog ľješenja te je stoga odlučeno kao u točkama L,Ż. i3. izreke
ovoga Rješenja.

Člankom 10. stavkom 4. Pľavilnika o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača elektľične
energije pľopisana j e obveza Hrvatskoj energetskoj ľegulatornoj agenciji da pľethodno rješenje
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dostavi ministarstvu nadležnom za energetiku, operatoru trŽišta, operatoru prijenosnog sustava

i operatoru distribucijskog sustava te je stoga odlučeno kao u točki 4. izrekę ovoga Rješenja.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji eneľgetskih djelatnosti propisano je da se

pojeđinačne odluke koje Upravno vijeóe Hrvatske energetske regulatome agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici Hrvatske eneľgetske regulatorne

agencije teje stoga odlučeno kao u točki 5' izreke ovoga Rješenja.

-ŕ'

ĺng.

Pouka o pľavnom lijeku:

ovo rješenje je izvršno.

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena ža|ba, ali se može pokĺenuti upľavni spor tuŽbom kod
Upravnog suda u Zagrebu, u ľoku od 30 dana od dostave ovoga Rješenja.
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