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Hrvatska energetska regulatoma agencija na temelju članka 11. stavka 1. točke 8. Zakona o regulaciji 
energetskih djelatnosti („Narodne novine"6, broj 120/12 i 68/18) i članka 47. stavka 4. Zakona o općem 
upravnom postupku („Narodne novine", broj 47/09), u upravnom postupku izdavanja rješenja o 
stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, pokrenutom na zahtjev trgovačkog 
društva AGER GAMA d.o.o. za usluge, Set. P. Preradovića 3, Osijek, na 13. sjednici Upravnog vijeća 
Hrvatske energetske regulatome agencije, održanoj 30. svibnja 2019., donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Odbija se zahtjev trgovačkog društva AGER GAMA d.o.o. za usluge, Set. P. Preradovića 3, 
Osijek, MBS: 030159148. OIB: 32409728494, od 26. studenoga 2018., za izdavanje rješenja o 
stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz postrojenja koja koriste 
obnovljive izvore energije i kogeneraciju, za postrojenje naziva Kogeneracijsko postrojenje za 
proizvodnju električne energije iz drvne biomase elektrana „Ager Gama".

2. Ovo Rješenje objavit će se na intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatore agencije.

Obrazloženje

Trgovačko društvo AGER GAMA d.o.o. za usluge, Šet. P. Preradovića 3, Osijek, MBS: 030159148, 
OIB: 32409728494 (dalje: AGER GAMA d.o.o.), koje zastupa Gabrijel Dužnović, zatražilo je, na 
obrascu Zahtjeva za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije 
iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju, zaprimljenom u Hrvatskoj 
energetskoj regulatomoj agenciji 29. studenoga 2018.. izdavanje rješenja o stjecanju statusa 
povlaštenog proizvođača električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i 
kogeneraciju za postrojenje naziva Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz 
drvne biomase elektrana „Ager Gama" (dalje: Zahtjev).

Analizom Zahtjeva te dokumentacije i dokaza koje je trgovačko društvo AGER GAMA d.o.o. 
priložilo uz Zahtjev, utvrđeno je da je Zahtjev nepotpun, budući da. osim obrasca Zahtjeva za 
izdavanje rješenja iz Priloga 2. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 
energije („Narodne novine", broj 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15; dalje: Pravilnik) nije 
bila dostavljena dokumentacija i dokazi propisani člankom 9. stavkom 2. Pravilnika, odnosno 
trgovačko društvo AGER GAMA d.o.o. propustilo je uz Zahtjev dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. uporabnu dozvolu za proizvodno postrojenje,
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2. ugovor o korištenju mreže za proizvodno postrojenje,

3. tehnički opis izgrađenog proizvodnog postrojenja,

4. elaborat o ugrađenim mjernim uređajima za proizvodna postrojenja koja proizvode i toplinsku 
energiju te za proizvodna postrojenja koja koriste goriva,

5. elektroenergetsku suglasnost za proizvodno postrojenje odnosno elektroenergetske 
suglasnosti za sva obračunska mjerna mjesta proizvodnog postrojenja,

6. godišnji plan proizvodnje izrađen sukladno članku 12. Pravilnika za prvu godinu korištenja 
proizvodnog postrojenja i prvu cijelu kalendarsku godinu korištenja proizvodnog postrojenja,

7. dokaz o uplati naknade za izdavanje rješenja,

8. potvrdu porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje i druga javna davanja i

9. javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju koju daje odgovorna osoba podnositelja 
zahtjeva za sebe i za pravnu osobu koju je ovlaštena zastupati, iz koje je vidljivo da protiv 
davatelja izjave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih 
kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom 
poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, 
zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, 
davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i 
prikivanje protuzakonito dobivenog novca.

Imajući u vidu navedeno. Hrvatska energetska regulatoma agencija je Zaključkom od 13. prosinca
2018., klasa: UP/I-034-02/18-15/31, urbroj: 371-06-18-3 (dalje: Zaključak od 13. prosinca 2018.) 
pozvala trgovačko društvo AGER GAMA d.o.o. da u roku od 30 dana od dana zaprimanja toga 
zaključka dostavi prethodno navedenu dokumentaciju iz članka 9. stavka 2. Pravilnika, s upozorenjem 
da će se u protivnom, na temelju raspoložive dokumentacije, donijeti rješenje u skladu s člankom 47. 
stavkom 4. Zakona o općem upravnom postupku.

Hrvatska energetska regulatoma agencija je Zaključak od 13. prosinca 2018., u skladu s člankom 90. 
stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku, kojim je propisano da se dostava stranci obavlja na 
adresu naznačenu u zahtjevu za pokretanje postupka, odnosno na adresu mjesta na kojem se stranka 
trenutačno nalazi, poslala trgovačkom društvu AGER GAMA d.o.o. preporučenom poštanskom 
pošiljkom dana 17. prosinca 2018. na adresu naznačenu u obrascu zahtjeva iz Priloga 2. Pravilnika, 
odnosno na adresu na kojoj je registrirano sjedište trgovačkog društva AGER GAMA d.o.o. (Set. P. 
Preradovića 3, Osijek). Uvidom u dostavnicu koja je priložena spisu, utvrđeno je da je dostava 
Zaključka od 13. prosinca 2018. pokušana dana 20. prosinca 2018.. međutim ista nije uspjela jer cit.: 
„Obavješten nije podigao pošiljku “. Hrvatska energetska regulatoma agencija je, zatim. Zaključak 
od 13. prosinca 2018. ponovno poslala trgovačkom društvu AGER GAMA d.o.o. preporučenom 
poštanskom pošiljkom dana 7. siječnja 2019., na istu adresu te je dostava pokušana dana 9. siječnja
2019., ali ista također nije uspjela jer cit.:,, Obavješten nije podigao pošiljku “. Dana 18. siječnja 2019. 
Hrvatska energetska regulatoma agencija je Zaključak od 13. prosinca 2018. po treći puta poslala 
trgovačkom društvu AGER GAMA d.o.o. preporučenom poštanskom pošiljkom, na istu adresu, koja 
je dostava pokušana dana 21. siječnja 2019., ali niti ta dostava nije uspjela iz istoga razloga, zato što 
cit.: „Obavješten nije podigao pošiljkuNavedeni Zaključak od 13. prosinca 2018. osobno je 
preuzeo ovlašteni predstavnik trgovačkog društva AGER GAMA d.o.o. u prostorijama Hrvatske 
energetske regulatome agencije dana 15. veljače 2019.

Unutar roka od 30 dana od dana primitka Zaključka od 13. prosinca 2018., trgovačko društvo AGER 
GAMA d.o.o. je dopisom od 15. ožujka 2019., koji je primljen u Hrvatskoj energetskoj regulatomoj 
agenciji 19. ožujka 2019., zatražilo produženje roka iz Zaključka od 13. prosinca 2018., kako bi bilo
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u mogućnosti dostaviti zatraženu dokumentaciju, koju nije moglo pribaviti u razdoblju do isteka roka 
iz toga zaključka zbog usklađenja dokumentacije radi promjene dobavljača tehnološkog rješenja, 
odnosno potrebe izvršenja manjih promjena na objektu. Navedenom je traženju udovoljeno 
Zaključkom Hrvatske energetske regulatome agencije od 3. travnja 2019., klasa: UP/I-034-02/18- 
15/31, urbroj: 371-06-19-5 (dalje: Zaključak od 3. travnja 2019.), kojim je utvrđeno daje zahtjev 
trgovačkog društva AGER GAMA d.o.o. za produženje roka za dostavu dokumentacije i dokaza u 
skladu sa Zaključkom od 13. prosinca 2018. opravdan te kojim je trgovačko društvo AGER GAMA 
d.o.o. pozvano da do 1. svibnja 2019. dopuni svoj Zahtjev u skladu sa Zaključkom od 13. prosinca
2018., s ponovnim upozorenjem da će se u protivnom, na temelju raspoložive dokumentacije, donijeti 
rješenje u skladu s člankom 47. stavkom 4. Zakona o općem upravnom postupku.

Hrvatska energetska regulatoma agencija je Zaključak od 3. travnja 2019., također u skladu s člankom
90. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku, poslala trgovačkom društvu AGER GAMA 
d.o.o. preporučenom poštanskom pošiljkom dana 8. travnja 2019. na adresu Šet. P. Preradovića 3, 
Osijek, te je uvidom u dostavnicu koja je priložena spisu utvrđeno da je dostava Zaključka od 3. 
travnja 2019. pokušana dana 10. travnja 2019., no ista nije uspjela jer cit.: „Obavješten nije podigao 
pošiljku“ pa je, slijedom navedenog, Hrvatska energetska regulatoma agencija Zaključak od 3. 
travnja 2019. stavila na svoju oglasnu ploču dana 18. travnja 2019. Imajući u vidu odredbu članka
91. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku, da se dostava smatra obavljenom istekom osmog 
dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču, to se u konkretnom postupku smatra daje dostava 
Zaključka od 3. travnja 2019. obavljena istekom 26. travnja 2019. te daje rok za dostavu nedostajuće 
dokumentacije iz Zaključka od 13. prosinca 2018., odnosno iz Zaključka od 3. travnja 2019. istekao 
1. svibnja 2019.

Dana 27. svibnja 2019. Hrvatska energetska regulatoma agencija primila je dopis trgovačkog društva 
AGER GAMA d.o.o., od 22. svibnja 2019., kojim obavještava Hrvatsku energetsku regulatomu 
agenciju da nije u mogućnosti ,,predvidjeti rok dovršenja kogeneracijskog postrojenja na biomasu 
AGER GAMA “ te navodi daje „osnovni razlog za... dosadašnje kašnjenje... nemogućnost isporuke 
opreme unutar ugovorenih parametara kvalitete od strane talijanskog proizvođača, iako smo imali i 
uplaćen sredstva - koja smo uspjeli povratiti. Nakon povrata sredstava smo potpisali novi Ugovor sa 
novim proizvođačem koji je zadužen za dostavu opreme, krenuli u izradu potrebne dokumentacije za 
izmjene i dopune građevinske dozvole sukladno novoj opremi, no prije par dana smo doznali da u 
ovom trenutku novi dobavljač nije u mogućnosti dati garancije o isporuci opreme, s obzirom na veliki 
broj prethodno ugovorenih isporuka. Ova situacija nije pod kontrolom niti na nju tvrtka Ager Gama 
može ikako dodatno utjecati“. Zaključno se u navedenom dopisu navodi da bi „radi dovršenja ovog 
projekta“ trgovačko društvo AGER GAMA d.o.o. od Hrvatske energetske regulatome agencije 
„ moralo dobiti produljenje roka za dovršetak projekta u periodu od barem 6 mjeseci ali da zbog 
„ upitnosti zakonskih odredbi po kojima bi tako nešto uopće bilo moguće “ zahvaljuje na dosadašnjem 
strpljenju, produljenju rokova za dostavu dokumentacije i dosadašnjoj suradnji.

Uvidom u spis, utvrđeno je da trgovačko društvo AGER GAMA d.o.o. nije do dana otpravka ovoga 
Rješenja dostavilo Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji dokumentaciju propisanu člankom 9. 
stavkom 2. Pravilnika, iako je na dostavu iste bio pozvan Zaključkom od 13. prosinca 2018., odnosno 
Zaključkom od 3. travnja 2019.

Člankom 9. stavkom 1. Pravilnika propisano je da nositelj projekta, koji je izgradio proizvodno 
postrojenje sukladno uvjetima propisanim odredbama Pravilnika, odnosno proizvođač čije 
proizvodno postrojenje zadovoljava uvjete propisane odredbama Pravilnika, podnosi Hrvatskoj 
energetskoj regulatomoj agenciji zahtjev za izdavanje rješenja, na obrascu zahtjeva za izdavanje 
rješenja koji je Prilog 2. Pravilnika i njegov je sastavni dio. Stavkom 2. istoga članka propisano je da 
se uz zahtjev za izdavanje rješenja prilažu original ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1. uporabna dozvola za proizvodno postrojenje,
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2. ugovor o korištenju mreže za proizvodno postrojenje,

3. tehnički opis izgrađenog proizvodnog postrojenja,

4. elaborat o ugrađenim mjernim uređajima za proizvodna postrojenja koja proizvode i toplinsku 
energiju te za proizvodna postrojenja koja koriste goriva,

5. elektroenergetska suglasnost za proizvodno postrojenje odnosno elektroenergetske 
suglasnosti za sva obračunska mjerna mjesta proizvodnog postrojenja,

6. godišnji plan proizvodnje izrađen sukladno članku 12. Pravilnika za prvu godinu korištenja 
proizvodnog postrojenja i prvu cijelu kalendarsku godinu korištenja proizvodnog postrojenja,

7. za proizvodna postrojenja koja se već koriste ili su rekonstruirana, dokaze o datumu izgradnje 
i početku rada proizvodnog postrojenja,

8. dokaz o uplati naknade za izdavanje rješenja,

9. potvrdu porezne uprave o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje i druga javna davanja,

10. javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju koju daje fizička osoba za sebe, odnosno 
odgovorna osoba podnositelja zahtjeva za sebe i za pravnu osobu koju je ovlašten zastupati, 
iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za 
jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje 
mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba 
položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, 
primanje mita, davanje mita. prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom 
poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

Člankom 91. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku propisano je daje stranka dužna o 
promjeni adrese prebivališta, boravišta ili sjedišta obavijestiti javnopravno tijelo. Ako stranka 
promijeni adresu prebivališta, boravišta ili sjedišta, a o tome ne obavijesti javnopravno tijelo, daljnja 
dostava u postupku obavlja se stavljanjem pismena na oglasnu ploču javnopravnog tijela. Dostava se 
smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja pismena na oglasnu ploču.

U skladu s člankom 47. stavkom 4. Zakona o općem upravnom postupku, kad stranka nije u 
ostavljenom roku dostavila zatražene dokaze, a postupak je pokrenut na zahtjev stranke, službena 
osoba ocijenit će od kakve je to važnosti za rješavanje upravne stvari. Ako se bez tih dokaza ne može 
udovoljiti zahtjevu stranke, zahtjev će se rješenjem odbiti.

U konkretnom postupku nesporno je utvrđeno:

daje postupak pokrenut na zahtjev stranke, odnosno na zahtjev trgovačkog društva AGER 
GAMA d.o.o. za izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 
energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije i kogeneraciju, za postrojenje 
naziva Kogeneracijsko postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase 
elektrana „Ager Gama";

da trgovačko društvo AGER GAMA d.o.o. Zahtjevu nije priložilo dokumentaciju i dokaze 
propisane člankom 9. stavkom 2. Pravilnika;

daje Hrvatska energetska regulatoma agencija Zaključkom od 13. prosinca 2018. pozvala 
trgovačko društvo AGER GAMA d.o.o. na dostavu nedostajuće dokumentacije i dokaza u 
skladu s člankom 47. stavkom 3. Zakona o općem upravnom postupku;

daje Hrvatska energetska regulatoma agencija, u skladu s člankom 79. stavkom 3. Zakona o 
općem upravnom postupku. Zaključkom od 3. travnja 2019. odobrila zahtjev trgovačkog 
društva AGER GAMA d.o.o. za produženje roka za dostavu nedostajuće dokumentacije u
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skladu sa Zaključkom od 13. prosinca 2018. te je pozvala trgovačko društvo AGER GAMA 
d.o.o. na dostavu nedostajuće dokumentacije i dokaza u skladu s člankom 47. stavkom 3. 
Zakona o općem upravnom postupku;

daje Hrvatska energetska regulatora agencija nakon neuspjele dostave Zaključka od 3. travnja
2019., zbog činjenice da „ Obavješten nije podigao pošiljku navedeni zaključak 18. travnja 
2019. stavila na svoju oglasnu ploču;

daje, u skladu s člankom 91. stavkom 1. Zakona o općem upravom postupku, dostava 
Zaključka od 3. travnja 2019. obavljena istekom 26. travnja 2019. te daje rok za dostavu 
nedostajuće dokumentacije iz Zaključka od 13. prosinca 2018., odnosno Zaključka od 3. 
travnja 2019. istekao 1. svibnja 2019.;

da trgovačko društvo AGER GAMA d.o.o. nije do dana otpravka ovoga Rješenja dostavilo 
Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji dokumentaciju propisanu člankom 9. stavkom 2. 
Pravilnika.

Slijedom navedenoga, a s obzirom na to da se bez dokumentacije iz članka 9. stavka 2. Pravilnika ne 
može udovoljiti Zahtjevu trgovačkog društva AGER GAMA d.o.o. te imajuću u vidu činjenicu da 
trgovačko društvo AGER GAMA d.o.o. ni svojim dopisom od 22. svibnja 2019. nije dostavilo drugu 
dokumentaciju niti je u istom navelo nove okolnosti koje bi bile odlučne za drugačiju odluku u ovoj 
pravnoj stvari, to je zahtjev trgovačkog društva AGER GAMA d.o.o. za izdavanje rješenja o stjecanju 
statusa povlaštenog proizvođača električne energije iz postrojenja koja koriste obnovljive izvore 
energije i kogeneraciju, zaprimljen 29. studenoga 2018., za postrojenje naziva Kogeneracijsko 
postrojenje za proizvodnju električne energije iz drvne biomase elektrana „Ager Gama", rješenjem 
trebalo odbiti.

Imajući u vidu prethodno navedeno, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovoga Rješenja, a u skladu s 
člankom 47. stavkom 4. Zakona o općem upravnom postupku.

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti propisano je da se pojedinačne 
odluke koje Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatome agencije donosi u obavljanju javnih 
ovlasti objavljuju na intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije te je stoga 
odlučeno kao u točki 2. izreke ovoga Rješenja.

^SPrcdkjedm 
4%

ravnog vijeća
'tm

% ToMM&v ju^fović, dipl. ing.

Uputa o pravnom lijeku:

Ovo Rješenje je izvršno.

Protiv ovoga Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog 
suda u Osijeku, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja.
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