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Potpis ovlaštene osobe
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Urbroj: '!,-1' 9' |,'|ź'!/.-1

Zagreb, I 1. svibnja 2017.

Hrvatska energetska regulatorna agencÜa na temełu članka l1. stavka l. točke 8. Zakona o
regulaciji eneľgetskih djelatnosti (,,Naľodne novine", broj l20ll2), te članka l0.a Pravilnika o
stjecanju statusa povlaštenog proizvođača elektľične eneľgije (''Naľodne novine'', broj l32l13,
8lll4,93ll4,24ll5,99ll5 i ll0/l5), u upravnom postupku prijenosa pÍava i obveza iz
rješenja o stjecanju povlaštenog proizvođača električne energije, pokrenutom na zahtjev
Żelimira Stilina, Kľalja Zvonimira 90, Zagreb, na 13. sjednici Upľavnog vijeća Hrvatske
eneľgetske ľegulatorne agencije, odľŽanoj l l. svibnja 2017., donosi sljedeće

RJEŠnľ"ln

l. odobrava se zahtjev Že|imba Stilina, Kralja Zvonimira90,Zagreb, oIB: 85603433553,
za prijenos pľava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
elektriěne energije, klasa: UPI034-02107-3ll03, urbroj: 37l-0lll0-l3 od l4. travnja 2010.

2' U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije' klasa: UPI
034-02107-3ll03, urbľoj: 37l-0lll0-13 od l4. travnja 2010. umjesto

- trgovačkog društva KUĆA STILIN d.o.o. zaproizvodnju, usluge i tľgovinu, Kralja
Zv onimir a 90, Zagreb, MB S : 0 8003 93 2 5, OIB : 3 87 4841 97 I 6

- oznaěava se Że|imir Stilin, Kľalja Zvonimira 90,Zagreb' oIB: 85603433553.

3. U ostalom dijelu Ęešenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,
klasa: UPI 034-02107-3ll03, uľbroj: 37l-0Ill0-l3 od 14. travnja 2010. ostaje
nepľomijenjeno'

4. ovo Rješenje dostavit će se u ľoku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti Ministarstvu
zaštite okoliša i eneľgetike, Hľvatskom operatoľu tržišta energije d.o.o., Hrvatskom
operatoľu prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-operatoru distľibucijskog sustava d.o.o.
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5. ovo Rješenje objavit će se na inteľnetskoj stľanici Hľvatske energetske regulatorne
agencije.

obrazloženje

Želimir Stilin, Kralja Zvonimira 90, Zagreb, oIB: 85603433553 (u daljnjem tekstu: Żelimir
Stilin), zastupan po odvjetničkom društvu Matijević, Jakirević i Malkoč j.t.d., Radnička cesta

47 izZagreba, podnio jeŻ9' oŽujka 2017. Hrvatskoj energetskoj regulatoľnoj agenciji zahtjev
za prijenos prava i obveza iz Rješenja o sdecanju Statusa povlaštenog pľoizvođaěa električne
energije, klasa: UPI 034-02107-31/03, urbroj:37|-0lll0-l3 od 14. tľavnja 2010' (dalje:

Ęešenje)' a koje je Hrvatska energetska ľegulatorna agencija izdala tľgovačkom društvu
KUĆA STILIN d.o.o' za proizvodnju, usluge i tľgovinu, Kralja Zvonimira 90, Zagreb, MBS:
080039325, oIB: 387484l97l6 (dalje: KUĆA STILIN d.o.o.).

Sukladno članku l0.a Pravilnika o sdecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
eneľgije (dalje: Pľavilnik), Že|imir Stilin je, uz zahtjev za prijenos pľava i obveza iz Rješenja,
priloŽio sljedeću dokumentaciju:

- Ugovor o prijenosu pľava i obveza povlaštenog pľoizvođača elektľiěne energije od
20. travnja 2017., sklopljen između Želimira Stilina i trgovačkog društva KUCA
STILIN d.o.o.;

- Uvjerenje o prebivalištu, Broj: 51|-|9-22ll-34308/Ż0l7 od l9. travnja 2017. izdano
od Ministarstva unutaľnjih poslova, Policijske uprave Zagrebaěke;

- Potvľdu o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i
zdravstveno osiguľanje i druga javna davanja, klasa: 034-04120|7-00l103665, uľbroj:

513-007-24-09-2017-01 od 7. travnja 2017., izdanu od Ministarstva financija,
Porczna upľava, Područni wed Zagreb, Ispostava Trnje;

- JavnobiljeŽniěki ovjerenu izjavu o nekaŽnjavanju od 24. oŽujka 2017., koju je dao

Żelimiĺ Stilin za sebe iz koje je vidljivo da pľotiv davatelja izjave nije izľečena
pravomoćna osuđujuća pľesuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruŽivanje
za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodaľskom poslovanju, davanje
mita u gospodarskom poslovanju, zloupoľaba poloŽaja i ovlasti, zloupoľaba
obavljanja duŽnosti dľŽavne vlasti, pľotuzakonito posredovanje, pľimanje mita,
davanje mita, pľijevara, ľačunalna prijevara, pľijevara u gospodaľskom poslovanju i

prikrivanje pľotuzakonito dobivenog novca.

Na temelju utvrđenoga činjeničnog stanja, a cijeneći svaki dokaz pojedinačno i u njihovoj
cjelokupnosti, utvrđeno je da je Želimiľ Stilin, uz zahtjev za prijenos prava i obveza iz
Rješenja, dostavio prethodno navedenu dokumentaciju čime je ispunio sve uvjete za pľijenos
prava i obveza u Rješenju, te je odlučeno kao u točkama l.,2. i 3. izľeke ovoga Rješenja.

Člankom l0. stavkom 4. Pľavilnika propisana je obveza Hrvatskoj eneľgetskoj ľegulatoľnoj
agenciji da rješenje o stjecanju statusa povlaštenog pľoizvođača električne eneľgije dostavi
ministarstvu nadleŽnom za energetiku, opeľatoru trŽišta, operatoru pľijenosnog sustava i

opeľatoru distľibucijskog sustava u ľoku od osam dana od dana pravomoćnosti te je stoga

odlučeno kao u točki 4. izreke ovoga Rješenja.

213



Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji eneľgetskih djelatnosti propisano je da se
pojedinačne odluke koje Upravno vijeóe Hľvatske energetske regulatorne agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na inteľnetskoj stranici te je stoga odlučeno kao u točki 5.

izreke ovoga Rješenja.

dipl. ĺng.
o B

eca

iiUputa o praYnom lijeku:
ovo Rješenje je izvršno.

Protiv ovoga Ęešenja nije dopuštena Žalba, ali se moŽe pokrenuti upravni spor tuŽbom kod
Upravnog suda u Zagtebu, u roku od 30 dana od dostave ovoga Rješenja.
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