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Hrvatska energetska regulatoľna agencija, na temelju članka l l. stavka l. točke 8. Zakona o
ľegulaciji energetskih djelatnosti (,,Narodne novine"' bľoj l20ll2) u upľavnom postupku
promjene nositelja pľojekta u Ęešenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
eneľgije, pokľenutom na zahtjev trgovačkog društva ELVI d.o.o. za projektiranje, nadzor,
montaŽu i ispitivanje, Vinogradska cesta 53, Bukovlje, na l0. sjednici Upľavnog vijeća
Hrvatske energetske ľegulatorne agencije, odľŽanoj 31. oŽujka 2017 ., donosi sljedeóe

RJEŠnľĺľ

l. odobrava se zahtjev trgovačkog društva ELVI d.o.o. za projektiranje, nadzor, montažu
i ispitivanje, Vinogľadska cesta 53, Bukovlje, MBS: 050003006, oIB: 49543823009,za
pľomjenu nositelja projekta u Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
električne energije, klasa: UPI 034-02ll2-3ll37, urbroj: 37l-0lll2-04 od 1. lipnja
20t2.

2. U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične eneľgije, klasa: UPI
034-02112-31137, urbroj: 371-0lll2-04 od l.lipnja 2012. umjesto

nositelja projekta Miroslava Marića, Trg pobjede 2|, Slavonski Brod, oIB
35900580377,

označava se trgovačko dľuštvo ELVI d.o.o' za projektiranje, nadzor, montaŽu t

ispitivanje, Vinogradska cesta 53, Bukovlje, MBS: 050003006, OIB:
49543823009.

3. U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične
energije, klasa: UPI 034-02/12-31/37, urbroj 371-01/12-04 od l. lipnja 2012. ostaje
nepromijenjeno.
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4. ovo Rješenje dostavit će se u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti
Ministarstvu zaštite okoliša i eneľgetike, Hľvatskom operatoru tržišta energije d.o.o.,
Hrvatskom opeľatoru pľijenosnog sustava d.o.o. i HEP-operatoru distribucijskog
sustava d.o.o.

5. ovo rješenje objavit će se na internetskoj stľanici Hľvatske energetske ľegulatorne
agencije.

obraz|oženje

Tľgovačko dľuštvo ELVI d.o'o. za pľojektiľanje, nadzor, montaŽu i ispitivanje, Vinogradska
cesta 53, Bukovlje, MBS: 050003006, OIB: 49543823009 (dalje: ELVI d.o.o.), podnijelo je l.
oŽujka 2017. Hľvatskoj eneľgetskoj ľegulatornoj agenciji (dalje: HERA) zahtjev za pľomjenu
nositelja projekta u Rješenju o sdecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,
klasa: UPI 034-02ll2-3l137, uľbroj:37I-0Il12-04 od l. lipnja 2012. (dalje: Ęešenje), a koje
Rješenje je HERA izda|a Miľoslavu Mariću, Tľg pobjede 2l, Slavonski Brod, oIB:
35900580377 (dalje: Miľoslav Marić).

Tľgovačko društvo ELVI d.o.o' je uz zahtjev priloŽilo sljedeću dokumentaciju propisanu
člankom lO.a Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne eneľgije
(,,Naľodne novine", broj I32l 13, 8l l l 4, 93 l l 4, 24l l 5, 99 l l 5 i 1 1 0/l 5):

Dokaz o prijenosu prava i obveza povlaštenog proizvođača (prenositelj) na
preuzimatelja - Ugovoľ br. 17-29 o prijenosu pľava i obveza sklopljen između
Miľoslava Marića i tľgovačkog dľuštva ELVI d.o'o. od l7. oŽujka 2011 .;

Izvadak iz sudskog ľegistľa od 27 . veljače 2017 ';

Potvrdu poľezne upľave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za
miľovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja, klasa: 034-04120|7-
00l/0l l45, urbroj: 513-007-27-08-20l l-0l od l0. oŽujka 20|7., izdanu od
Ministarstva financija _ Porezna uprava' Podľučni uľed Slavonija i Baľanja, Ispostava
Slavonski Brod;

JavnobiljeŽnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju od 27. ve|jač,e 2017., koju je dao
Bľanko Vidaković za sebe' odnosno zatrgovačko društvo ELVI d.o.o. koje je ovlašten
zastupati, iz koje je vidljivo da pľotiv davatelja izjave nije izrečena pravomoćna
osuđujuća presuda zajedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruŽivanje za počinjenje
kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u
gospodarskom poslovanju, zloupoľaba poloŽaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja
duŽnosti dľŽavne vlasti, protuzakonito posľedovanje, primanje mita, davanje mita,
prijevara, računalna prijevara, pľijevara u gospodaľskom poslovanju i pľikľivanje
protuzakonito dobivenog novca;

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, a cijeneći svaki dokaz pojedinačno i u njihovoj
cjelokupnosti utvľđeno je da je trgovaěko dľuštvo ELVI d.o.o.' uz zahtjev za izmjenom
Rješenja, dostavilo pľethodno navedenu dokumentaciju ěime je ispunilo uvjete za izmjenu
Rješenja te je stoga odlučeno kao u točkama |.,2' i 3' izreke ovoga Rješenja.
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Člankom 7. stavkom 6. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľiěne
energije propisana je obveza Hrvatskoj energetskoj regulatoľnoj agenciji da pľethodno ľješenje
dostavi ministaľstvu nadležnom za eneľgetiku, operatoru trŽišta, operatoru prijenosnog sustava
i operatoru distribucijskog sustava te je stoga odluěeno kao u točki 4. izreke ovoga Ęešenja.

Čhnkom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji eneľgetskih djelatnosti pľopisano je da se
pojedinačne odluke koje Upravno vijeóe Hľvatske eneľgetske ľegulatorne agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici Hľvatske energetske regulatoľne
agencije te je stoga odlučeno kao u točki 5. izreke ovoga Rješenja.

dĺpl. ĺng.

Pouka o pravnom lijeku:

ovo rješenje je izvršno.

Pľotiv ovoga Rješenja nije dopuštena ža|ba, ali se moŽe pokĺenuti upravni spor tuŽbom kod
Upravnog suda u osijeku, u ľoku od 30 dana od dostave ovoga Rješenja.
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