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REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica gľada Vukovaľa
10000 Zagreb

U Zagĺebu.
Potpis ovlďtene osobe
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Klasa: UPI 034-02115-30153
Uľbľoj:Ą-ĺ( -c,ĺ1 'f 'ĺ'
Zagreb, 29. lipnja 2017

.

Hrvatska energetska ľegulatoma agencija na temelju članka ll. stavka l. točke 8. Zakonao
regulaciji eneľgetskih djelatnosti (,,Narodne novine", broj l20ll2), u upravnom postupku
promjene nositelja projekta u prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog
pľoizvođača
električne energije, pokľenutom na zahtjev trgovačkog društva HEP-Proizvodnja
d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, na l6.
sjednici Upravnog vijeóa Hrvatske energetske regulatorne agencije, odrŽanoj 29.lipnja2017.,
donosi sljedeće

RJEŠnľ.lľ
1. odobrava se zahtjev trgovačkog društva HEP-Pľoizvodnja d.o.o' za

proizvodnju
elektľičnei toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256' oIB:
09518585079, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o sdecanju statusa
povlaštenog proizvođačaelektrične energije, klasa: UPI 034-02115-30153, urbroj: 3710l/15-03, od23. studenoga 2015.

2. U

Prethodnom rješenju o sdecanju statusa povlaštenog proizvođačaelektrične energije,
klasa: UPI034-02115-30153, urbroj: 371-01115-03, od 23. studenoga2015. umjesto:

-

-

nositelja projekta HRVATSKA ELEKTRoPRIVREDA - dioničko društvo,
Grada Vukovara 37,Zagreb, MBS: 080004306, OIB: 28921978587,
označava se trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. zaproizvodnju električne i
toplinske energije, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, MBS: 080434256, OIB:
095 I 8585079.

3. U

ostalom dijelu Prethodno rješenje o sdecanju statusa povlaštenog pľoizvođača
električne eneľgije, klasa: UPI 034-02115-30153, urbroj 37l-0ll15-03' od 23. studenoga
20I 5. ostaje nepromijenjeno.

4. ovo

Rješenje dostavit će se u roku od 8 (osam) dana od dana pľavomoćnosti Ministarstvu
zaštite okoliša energetike' Hrvatskom operatoru tľŽišta energije d.o.o., Hrvatskom
operatoru prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-opeľatoru distľibucijskog sustava d.o.o.

5. ovo

i

Rješenje objavit će se na internetskoj stľanici Hľvatske energetske regulatoľne

agencije.
U3

obrazloženje
Hrvatska eneľgetska regulatoma agencija zaprimila je 13. travnja 2017' zahtjev trgovačkog
drušťva HEP-Proizvodnja d.o.o. za proizvodnju električne i toplinske energije, Ulica grada
Vukovaľa 37, Zagreb, MBS: 080434256, oIB: 09518585079 (dalje: HEP-Pľoizvodnja d.o.o.)
za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju stafusa povlaštenog
proizvođačaelektľične energije, klasa: UPI 034-02115-30153, urbroj: 37l-0ll15-03, od 23.
studenoga 2015. (dalje: Prethodno ľješenje), a koje je Upravno vijeće Hrvatske energetske

regulatoľne agencije na 23. sjednici izdalo trgovačkom društvu HRVATSKA
ELEKTROPRIVREDA _ dioničko društvo' Grada Vukovara 37, Zagreb' MBS: 080004306'
oIB: 28921978587 (dalje: HEP d.d.), za postrojenje naziva,,Kogeneľacijska elektrana na
biomasu BE-TO Sisak 3 MWe/10 MWt".
Trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o. je, uz zahtjev za promjenu nositelja projekta,
priloŽilo sljedeću dokumentaciju:

-

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, klasa: UP/I-310-02/15-0l/53, urbľoj:
517-13-1-2-111183-17-8, od 4. svibnja 201''1., kojim se odobrava promjena nositelja
pľojekta upisanog u Registar OIEKPP pod registarskim brojem 28921978587-l156/15 te
se nalaŽe promjena podataka o nositelju projekta u Registru OIEKPP na način da se
umjesto nositelja pľojekta HEP d.d. upisuje HEP-Proizvodnja d.o.o.;

-

Ugovoľ o prijcnosu pľava i obveza iz Pľethodnih rješenja o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođačaelektrične energije za postrojenja BE-TO osijek i BE-TO Sisak, zaključen u
svibnju 2017. izmeđutľgovačkogdruštva HEP d.d. i trgovačkog društva HEPProizvodnja d.o.o.;

_

-

Izvadak iz sudskog ľegistra od 16. ožujka 2017. za trgovačko društvo HEP-Proizvodnja
d.o.o.;

Potvrdu o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za miľovinsko i zdravstveno
osiguranje i druga javna davanja, klasa: 034-0412017-00Il0I763, uľbroj: 513-007-Ż3-0220l7-0l, koju je 7.travnja2017, izdalo Ministarstvo financija,Porezna upľava' Uredza
velike poľezne obveznike;

javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekaŽnjavanju od l0. oŽujka 2017 ., koju je dao Nikola
Rukavina, kao odgovorna osoba tľgovačkogdruštva HEP-Proizvodnja d.o'o. za sebe i za
trgovačko dľuštvo HBP-Proizvodnja d.o.o., iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave
nije izrečena pravomoóna osuđujućapresuda za jedno ili više sljedeóih kaznenih djela:
udruŽivanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju,
davanje mita u gospodaľskom poslovanju, zlouporaba poloŽaja i ovlasti, zlouporaba
obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita' davanje
mita, prijevaľa, računalna pľijevaľa, pľijevara u gospodarskom poslovanju i pľikľivanje
protuzakonito dobivenog novca.

Na temelju utvrđenogačinjeničnogstanja, a cijeneói svaki dokaz pojedinaěno i u njihovoj
cjelokupnosti, utvrđeno je da je trgovačko društvo HEP-Proizvodnja d.o.o., uz zahtjev za
promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju, dostavilo prethodno navedenu
dokumentaciju, čime je ispunilo sve uvjete za promjenu nositelja pľojekta, te je odlučeno kao
u točkama L,2. i 3. izreke ovoga Ęešenja.
električne
Člankom l0. stavkom 4. Pľavilnika o sdecanju statusa povlaštenog pľoizvođača
(dalje:
(,,Narodne
i
110/15)
novine", broj 132113,81114,93114,24115,99115
energije
Pravilnik) propisana je obveza Hľvatskoj energetskoj ľegulatornoj agenciji da dešenje o
213

stjecanju statusa povlaštenog proizvođačakojeg izdaje temeljem Pravilnika dostavi
ministarstvu nadleŽnom za energetiku, operatoru trŽišta, operatoru prijenosnog sustava i
operatoru distribucijskog sustava u roku od osam dana od dana pravomoćnosti te je stoga
odlučeno kao u točki 4. izreke ovoga Rješenja.
Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se
pojedinačne odluke koje Upravno vijeće Hrvatske energetske ľegulatorne agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stľanici te je stoga odlučeno kao u točki 5.
izreke ovoga Rješenja.

h-,
1l

dipl. ing.

l.

Uputa
ovo

o

praYnom lĺjeku:

Rješenje je izvršno.

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor fuŽbom kod
Upravnog suda u Zagrebu, u roku od 30 đanaod dostave ovoga Rješeąia.
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