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Ę|' ovo Rješenje postalo je

pravomoćno dana

U Zagĺebu,

Potpis ovlďtene osobe

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb

Klasa: UPI 034-02116-31109
Urbľoj: 9[o1lł6-os
Zagr eb, 22. srpnja 2016.

Hrvatska eneľgetska ľegulatoľna agencija na temelju ělanka ll. stavka 1. točke 8. Zakona o
regulaciji energetskih djelatnosti (,,Naľodne novine", broj l20ll2) i članka 1 1. stavka 2. Zakona
o tľžištu elektľične energije (,,Naľodne novineo', broj 22lI3 i l02ll5), u upravnom postupku
izdavanja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, pokrenutom
nazahtjev tľgovačkog društva BENDIX d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, H. V. Hrvatinića
37, Vinkovci, na 16. sjednici Upľavnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije'
odľŽanoj 22. srpnja20l6. donosi sljedeće

RJESENJE
o STJECANJU STATUSA PovLAŠTENoG PRoIZvoĐAČA ELEKTRIčNE

ENERGIJE

l. odobrava se Zahtjev za izdavĄe rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije iz postľojenja koja koriste obnovljive izvore eneľgije i kogeneraciju
tľgovačkog društva BENDIX d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, H. V. Hrvatinić,a 37,
Vinkovci, MBS: 030002284, OIB: 74170169835.

2. Trgovačko društvo BENDIX d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu' H. V. Hrvatinić,a 37,
Vinkovci, MBS: 030002284, oIB: 74170169835, obavljat će energetsku djelatnost
pľoizvodnje elektľične energije na postroj enju za proizvodnju elektľične energije sa
slj edeóim kaľakteľistikama:

- naziv postľojenja: Izgradnja elektrane na biomasu-Marina;
- grupa postľojenja: l.d.i elektrane na biomasu instalirane snage do uključivo 300 kW

iz Pravilnika o koľištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (,,Narodne
novine", broj 88/12);

- registarski bľoj pľema Registru pľojekata i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora
energije i kogeneracije te povlaštenih pľoizvođač a: 7 417 0l 6983 5 - 1 l25 l I 5 ;

- lokacija postrojenja: Vukovarsko-srijemska Županija, opóina Nijemci, k.o. Nijemci,
k.ě.bľ. l584l12;

- instaliľana električna snaga postrojenja: 0,3 MW;
- instalirana toplinska snaga postrojenja: 0,576 MW;
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- tehniěki opis izgrađenog proizvodnog postrojenja iz sľpnja 2016., izrađen od stľane
trgovačkog društva eV Projekt d.o.o.;

- datum početka ľedovnog pogona i datum početka isporuke električne eneľgije u
elektroeneľgetsku mĺeŽu: po izvršnosti Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
pľoizvođača električne energije.

3. ovo Rješenje izđaje se na razdoblje od 25 godina, koje se raěuna od dana izvršnosti ovoga
Rješenja.

4. ovo Rješenje dostavit óe se u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoónosti Ministarstvu
gospodaľstva, Hrvatskom opeľatoru tržišta energije d.o.o., Hrvatskom operatoru pľijenosnog
sustava d.o.o. i HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o.

5. ovo Rješenje objavit će se na inteľnetskoj stranici Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije.

o b ľ az|oźenje

Trgovačko društvo BENDIX d.o.o. za unutaľnju i vanjsku tľgovinu, H. V. Hrvatinića 37,
Vinkovci, MBS: 030002284, oIB: 74170169835 (dalje: BENDIX d.o.o.), koje zastupa Kľešimir
Bilić Maľtinčevió, zatražiloje na propisanom obrascu Zahtjeva za izdavĄe rješenja o stjecanju
statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz postľojenja koja koľiste obnovljive izvore
energije i kogeneraciju (dalje: obrazac Zahtjeva), zapľimljenom u Flrvatskoj energetskoj
regulatornoj agenciji 8. sľpnja 2016., izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne eneľgij e.

Tľgovačko društvo BENDIX d.o.o. je, uz uredno ispunjeni obrazac Zahtjeva, priloŽilo sljedeóu
dokumentaciju pľopisanu ělankom 9. stavkom2. i 3. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije (,,Naľodne novine", broj l32ll3, 8lll4, 93lI4,24ll5, 99lI5 i
I 1 0/1 5) (dalje: Pravilnik):

Uporabnu dozvolu, klasa: UP/I-36l-05l16-011000034, urbľoj: 2196ll-l4-05-l6-0006 od 6.

srpnja 2016, izdanu od Upravnog odjela za prostoľno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Vukovarsko- sľij emske Županij e,- Upiavno g odj ela otok;

Ugovor o koľištenju mreže Bľoj 4009-16-004313 od 23. svibnja 2016.;

Tehnički opis izgrađenog proizvodnog postľojenja iz srpnja 2016., izĺađen od stľane
trgovačkog društva eV Projekt d.o.o., Vinogradska62lF, osijek;

Elaborat o ugľađenim mjemim uľeđajima za toplinsku energiju iz srpnja 2016., izrađen od
strane tľgovačkog društva eV Projekt d.o.o., Vinogľadska62lF, osijek;

Elektroeneľgetsku suglasnost broj 400900-13127I-0032 od 13. svibnja 20t6;
Godišnji plan pľoizvodnje, izraďen za prlu:.l godinu korištenja proizvodnog postrojenja i
prvu cijelu kalendarsku godinu korištenja proizvodnog postrojenj a iz srpnja 2016., izrađen
od stľane trgovačkog društva eV Projekt d.o.o., Vinogradska62lF, osijek;

Dokaz o uplati naknade za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o stjecanju statusa
povlaštenog proizvođača u iznosu propisanom odlukom o visini naknada za obavljanje
poslova regulacije energetskih djelatnosti (,'Narodne novine", bľoj l55108,50109,I03l09 i
2ut2);
Potvľdu poľezne uprave o plaóanju svih dospjelih poľeznih obveza i obveza za mirovinsko
i zdravstveno osiguľanje i druga javna davanja;

Javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekaŽnjavanju od 6. srpnja 2016. koju je dao Krešimir
Bilii Martinčevió za sebe, odnosno zatrgovaćko društvo BENDIX d.o.o. koje je ovlašten
zastupati, iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izľečena pravomoóna osuđujuća
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pľesuda za jedno ili više sljedeóih kaznenih djela: udruŽivanje za počinjenje kaznenih
djela, pľimanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom
poslovanju, zlouporabapoložaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja duŽnosti državne vlasti,
protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, raěunalna pľijevara,
prijevara u gospodarskom poslovanju i pľikľivanje protuzakonito dobivenog novca.

Na temelju utvrđenoga činjeničnog stanja, a cijeneći svaki dokaz pojedinaěno i u njihovoj
cjelokupnosti, utvrđeno je da je tľgovačko društvo BENDIX d.o.o. uz uredno ispunjeni obrazac
Zahtjeva dostavilo dokumentaciju iz ělanka 9. stavka 2. i 3. Pravilnika, čime je ispunilo sve
uvjete za izdavanje ľješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođaěa električne energije iz
članka 11. stavka 2. Zakona o tľŽištu električne energije te je stoga odlučeno kao u točki 1.

izreke ovoga Rješenja.

U pogledu utvrđivanja vremenskograzdobljavaženja ovoga Rješenja primijenjen je članak 10.
stavak l. Pľavilnika te je odlučeno kao u točki 3. izrekę ovoga Rješenja.

Člankom l0. stavkom 4. Pravilnika propisana je obveza Hrvatskoj eneľgetskoj regulatornoj
agenciji da rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične energije dostavi
Ministaľstvu gospodaľstva, operatoru 1ľžišta, operatoru pľijenosnog sustava i opeľatoru
distribucijskog sustavate je stoga odlučeno kao u točki 4. izreke ovoga Rješenja.

Č|ankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji eneľgetskih djelatnosti propisano je da se
pojedinačne odluke koje Upravno vijeóe Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na inteľnetskoj stranici Hrvatske energetske ľegulatorne
agencije te je stoga odlučeno kao u točki 5. izľeke ovoga Rješen|a.

Upravnog

dipl. ĺng.

Uputa o pravnom lijeku:
ovo Rješenje je izvršno.
Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba' ali se može pokľenuti upravni spor tužbom kod
Upravnog suda u osijeku, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja.

Pľilog: Tehnički opis izgrađenog proizvodnog postľojenja iz srpnja 2016., izrađen od strane
trgovačkog društva eV Projekt d.o.o., Vinogľadska62lF, osijek;

z
Ľ'"

313


