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W ovo Rješenje postaloje
pravomoćno dana

U Zagrebu,

Potpis ovlaštene osobe

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA

Ulica grada Vukovaľa 14
10000 Zagreb

Klasa: UPI 034-02115-30ĺ27
Uľbroj: ?*l'O1-4+_4q

Zagreb, 30. kolovo za 20 l7 .

Hrvatska energetska regulatoľna agencÜa na temelju članka l1. stavka l. točke 8. Zakonao
ľegulaciji energetskih djelatnosti (,'Narodne novine", broj l20ll2), u upravnom postupku
promjene nositelja projekta u prethodnom rješenju o stjecanju povlaštenog pľoizvođača
električne energije, pokľenutom na zahtjev trgovaěkog društva ASTEK 16 d.o.o' za
pľoizvodnju eneľgije' tľgovinu i usluge, Sv. L. B. Mandića ll1llg, osijek, na 27. sjednici
Upravnog vijeća Hrvatske eneľgetske regulatorne agencije' odľŽanoj 30. kolovoza 20|7.,
donosi sljedeóe

RJESENJE

l. odobľava se zahtjev trgovaěkog društva ASTEK ló d.o.o. za proizvodnju energije,
trgovinu i usluge, Sv. L. B. Mandióa llllg, osijek, matični broj subjekta: 0301385l0,
oIB: l09l2442486, za promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju
statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-02115-30l2l' urbroj:
371-0lll5-04 od 25. rujna}}ls.

2. U Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođaěa električne energije,
klasa: UPI 034-02ll5-30lŻ7 

' 
urbroj: 37l-0ll15-04 od 25. rujna 2015. umjesto:

- nositelja projekta trgovaěko društvo BENDIX d.o.o.za unutamju i vanjsku
tľgovinu, H.V. Hrvatinića 37, Vinkovci, matični broj subjekta: 030002284, oIB:
74r70t69835,

- označava se trgovačko društvo ASTEK 16 d.o.o. za proizvodnju energije,
tľgovinu i usluge, Sv. L. B. Mandića llllg, osijek, matični bľoj subjekta:
0301 385 10, OIB: 10912442486.

3. U ostalom dijelu Pľethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača
elektľične energije, klasa: UPI034-02115-30127, urbroj: 37l-0lll5-04 od 25. rujna 2015.
ostaj e nepľomij enjeno.

4. ovo Rješenje dostavit će se u roku od 8 (osam) dana od dana pľavomoćnosti Ministarstvu
zaštite okoliša i energetike. Hrvatskom operatoru tľŽišta energije d.o.o.' Hrvatskom
operatoru prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-opeľatoru distľibucijskog sustava d.o'o.
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5. ovo Rješenje objavit će se na internetskoj stľanici Hrvatske eneľgetske regulatoľne
agencue.

obrazloženje

Hrvatska eneľgetska regulatoľna agencija zaprimi|a je 2l. kolovoza 2017 . zahtjev trgovačkog
društva ASTEK 16 d.o.o. zaproizvodnju energije, tľgovinu i usluge, Sv. L. B. Mandića llllg,
osijek, matični bľoj subjekta: 0301385l0, oIB: 10912442486 (dalje: ASTEK l6 d.o'o.) za
promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog
proizvođača elektľične eneľgije, klasa: UPI 034-02115-30127, urbroj: 37|-0ll15-04 od Ż5.

rujna 2015. (dalje: Rješenje), a koje je Upravno vijeće Hľvatske eneľgetske regulatorne
agencije na 20. sjednici izdalo trgovačkom društvu BENDIX d.o.o'za unutarnju i vanjsku
tľgovinu, H.V. Hrvatinića 37, Vinkovci, matični broj subjekta: 030002284, oIB:
74170169835 (dalje: BENDIX d.o.o.) za postľojen1e nazivalzgradnja elektrane na biomasu _

BENDIX l te vaŽenje kojeg je produŽeno Rješenjem, klasa: UPI 034-02115-30127, urbľoj:
37I-0|l|6-07 od 15. ľujna 2016.

Trgovačko društvo ASTEK 16 d.o.o. je, uz zahtjev za pľomjenu nositelja projekta, pľiloŽilo
sljedeću dokumentaciju:

- Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i eneľgetike, klasa: UP/I-3l0-02ll5-0ll20, urbroj:
517-13-l-2-llll83-ll-10 od 10. kolovoza2017., kojim se odobrava promjena nositelja
projekta upisanog u Registaľ OIEKPP pod registarskim brojem 74170169835 -l l33l15'
te se nalaŽe promjena podataka o nositelju projekta u Registru OIEKPP na način da se
umjesto nositelja projekta BENDIX d.o.o. upisuje ASTEK l6 d.o.o.

- Ugovor o prijenosu pľava i obveza za projekt Elektľane na drvnu biomasu BENDIX l za
pľoizvodnju električne energije, snage 300 kw na lokaciji lvankovo, Poslovna zona
Ivankovo i to na nekretnini upisanoj pľi općinskom sudu u Vukovaľu, Zemljišnoknjižni
odjel Vinkovci, katastarska općina: 332046, IVANKOVO i to upisane u zk.ul' 4517,
k.č.br' 2398122 u naravi ORANICA PREŠNICA ukupne površine 1990 m2, zaključen 20.

srpnja 20lr7. između tľgovačkog društva BENDIX d.o.o. i trgovačkog društva ASTEK 16

d.o.o.;

- Izvadak iz sudskog registra od 7. sľpnja 2017 . za tľgovačko društvo ASTEK l6 d.o.o';

- Potvľdu o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno
osiguľanje i druga javna davanja, klasa: 034-04l20l7-00ll00l98, urbroj: 5l3-007-14-01-
20l7-0I od 10. srpnja 2017., izdanu od strane Ministaľstva financija, Porezna upľava'
Podľučni ured osijek' Ispostava osijek;

- javnobiljeŽnički ovjeľenu izjavu o nekaŽnjavanju od 5. srpnja 2017., koju je dao lvan
Sesar, kao direktoľtrgovačkog dľuštva ASTEK l6 d.o.o. za sebe izatrgovačko društvo
ASTEK ló d.o'o., iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izrečena pravomoćna
osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udľuŽivanje za počinjenje
kaznenih djela, primanje mita u gospodaľskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom
poslovanju, zlouporabapo|ožaja i ovlasti, zloupoľaba obavljanja duŽnosti dľŽavne vlasti,
pľotuzakonito posľedovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, ľačunalna prijevara,
prijevaľa u gospodaľskom poslovanju i prikľivanje protuzakonito dobivenog novca.

Na temelju utvrđenoga činjeniěnog stanja, a cijeneći svaki dokaz pojedinačno i u njihovoj
cjelokupnosti, utvrđeno je da je tľgovaěko dľuštvo ASTEK 16 d'o.o', uz zahtjev za promjenu
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nositelja projekta u Rješenju, dostavilo prethodno navedęnu dokumentaciju, čime je ispunilo
uvjete za promjenu nositelja projekta, te je odlučeno kao u točkama l.,2. i 3. izrekę ovoga
Rješenja.

Člankom l0. stavkom 4. Pľavilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne
energije (,,Narodne novine", broj 132/13, 8IlI4, 93114, 24115,99115 i 110/15) (dalje:
Pľavilnik) propisana je obveza Hľvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji da rješenje o
stjecanju stafusa povlaštenog proizvođača kojeg izdaje temeljem Pravilnika dostavi
ministarstvu nadleŽnom za energetiku, opeľatoru trŽišta, operatoru prijenosnog sustava i
operatoru distribucijskog sustava u roku od osam dana od dana pravomoónosti te je stoga
odlučeno kao u točki 4. izĺeke ovoga Rješenja.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o ľegulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se
pojedinačne odluke koje Upravno vijeóe Hrvatske energetske ľegulatoľne agencije donosi u
obavljanju javnih ovlasti objavljuju na intemetskoj stranici te je stoga odlučeno kao u točki 5.
izĺeke ovoga Rješenja.
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Uputa o pravnom lijeku:
ovo Rješenje je izvršno.

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se moŽe pokĺenuti upravni spor tuŽbom kod
Upravnog suda u osijeku, u roku od 30 dana od dostave ovoga Rješenja.
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