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U Zagrebu,

Potpis ovlďtene osobe

REPUBLIKA HRYATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica gľada Vukovara 14
f0000 Zagreb

Klasa: UPI 034-02115-30117
Uľbroj: Ąt:_ol\lG- "1

Zagreb,15. rujna 2016.

Hrvatska eneľgetska regulatorna agencija na temelju članka ll. stavka l. točke 8. Zakonao
ľegulaciji eneľgetskih djelatnosti (,,Narodne novine", broj l02ll2), a u svezi s člankom 7.

stavkom 2. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične energije
(,,Naľodne novine", broj I32lI3, 8lll4,93ll4,24115,99ll5 i 110/l5) u upravnom postupku
produženja prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektriěne
energije, pokĺenutom na zahtjev tľgovačkog društva BIOPLIN ĐELEKOVEC d.o.o. za
proizvodnju energije, Kušlanova 2, Zagreb, na 19. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske
energetske regulatorne agencije održanoj l5. rujna 2016., donosi sljedeće

RJEŠBľĺn

l. odobrava se Zahtjev tľgovačkog društva BIOPLIN ĐELEKOVEC d.o.o. za proizvodnju
energije, Kušlanova 2, Zagreb, MBS: 080832655, oIB: 55745443684, za produŽenje
važenja Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične
energije, klasa: UPI 034_02115-30117, uľbroj: 37l-01115-06 od 3l. kolovoza 2015., za
postrojenje naziva Bioplinska energana Imbriovec, gľupe postrojenja 1.t-.i' elektrane na
bioplin instalirane snage do uključivo 300 kW iz Pravilnika o koľištenju obnovljivih
izvoraenergije i kogeneracije ("Narodne novine", broj 88/12).

2. Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne eneľgije, klasa:
UPI 034_02115-30117' urbroj: 371-01115-06 od 31. kolovoza 2015., produŽuje se na
razdoblje od24 mjeseca, koje se računa od 9. rujna 2016.
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3. ovo Rješenje dostavit će se u roku od 8 (osam) dana od dana pľavomoćnosti Ministaľstvu
gospodarstva, Hrvatskom operatoru trŽišta energije d.o.o., Hrvatskom opeľatoru
prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-operatoru distľibucijskog sustava d.o.o.

4. ovo Rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne
agencije.

obrazloženje

Tľgovačko društvo BIOPLIN ĐELEKOVEC d.o.o. za proizvodnju energije, Kušlanova 2,

Zagreb, MBS: 080832655, oIB: 55745443684 (dalje: BIOPLIN ĐELEKOVEC d.o.o.) koje
zastupa Miľa Bľatuša, podnijelo je dana l. ľujna 2016. Hľvatskoj energetskoj regulatornoj
agenciji zahtjev za produŽenje vaŽenja Prethodnog rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača električne energije' klasa UPI 034-02ll5-30ll7, urbľoj: 37l-01115-06 od 3l.
kolovoza 2075., za postrojenje naziva Bioplinska energana Imbľiovec (dalje: Pľethodno
rješenje), koje je Hrvatska eneľgetska regulatorna agencija donijela na l8. sjednici Upľavnog
vijeća odľŽanoj 3l' kolovoza2015., a koje je uvidom u spis pľedmeta postalo izvršno 8' rujna
20 | 5. (dalj e : Zahtjev).

Trgovačko društvo BIOPLIN ĐELEKOVEC d.o.o. je uz Zahtjev priloŽilo i sljedeću
dokumentaciju:

-JavnobiljeŽnički ovjerenu izjavu Mire Bratuša od 30. kolovoza 201'6. da je nositelj
projekta, trgovačko društvo BIOPLIN ĐELEKOVEC d'o.o. u gradnju proizvodnog
postrojenja naziva Bioplinska energana Imbriovec utrošilo najmanje 50% planiranih
investicij skih troškova;

- Analizu opravdanosti izgradnje proizvodnog postrojenj a naziva Bioplinska energana
Imbriovec na temelju koje je izdano energetsko odobrenje klasa: UPII-310-02114-
0ll32, uľbroj: 526-04-0l-02-0214-14-06 od 12. rujna 2014', izdano od Ministaľstva
gospodarstva

Člankom 7. stavkom 2. Pravilnika propisano je da se ľok vaŽenja prethodnog rješenja može,
na zahtjev nositelja projekta, produŽiti jednom, za još 24 mjeseca ukoliko se Hrvatskoj
eneľgetskoj ľegulatomoj agenciji, prije isteka ľoka važenja prethodnog ľješenja dostavi
javnobiljeŽnički ovjerena izjava nositelja projekta da je u gľadnju proizvodnog postrojenja
utrošeno najmanje 50% planiranih investicijskih tľoškova. Također, stavkom 3. istoga članka
propisano je da je, uz izjavu iz stavka 2., nositelj projekta duŽan Hrvatskoj energetskoj
regulatoľnoj agenciji dostaviti i analizu opľavdanosti izgradnje proizvodnog postľojenja, na
temelju kojega je izdano energetsko odobrenje.

Na temelju utvľđenoga činjeničnog stanja, a cijeneói svaki dokaz pojedinaěno i u njihovoj
cjelokupnosti' utvrđeno je da je tľgovačko društvo BIOPLIN ĐELEKOVEC d.o.o. ispunilo
uvjete za produženje Prethodnog ľješenja pľopisane člankom 7. stavkom 2. i 3. Pravilnika pa
je stoga odlučeno kao u točki l ' i 2. izreke ovog Rješenja.

Člankom 7. stavkom 6. Pľavilnika pľopisana je obveza Hrvatskoj energetskoj regulatornoj
agenciji da prethodno ľješenje dostavi ministaľstvu nadleŽnom za eneľgetiku, operatoru
trŽišta, opeľatoľu prijenosnog sustava i operatoľu distribucijskog sustava u roku od osam dana
od dana pravomoćnosti, te je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke ovog Rješenja.
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čhnkom 27. stavkom 9. Zakona o ľegulaciii energetskih djelatnosti pľopisano je da se
pojedinďne odluke koje Upravno vijeće ľIERA_e đonosi u obavljanju javnih ovlasti
objavljuju na inteľnetskoj süaľlici te je stoga odlučeno kao u točki 4. iz:eke ovog Rješenja.
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Uputa o pravnom lijeku:
ovo Rješenje je ízrłšno.
Protiv ovoga Ęešeqia nije dopuštena žalba, ali se može pokľenuti upľavni spor tužbom kod
Upravnog suda u Zagtebu, u roku od 30 dana od dostave ovoga Ęešenja.
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