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4. Ovo Rješenje objavit će se na intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije.
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Postupajući po zahtjevu trgovačkog društva OBZOR d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Vlašička 11, 
Osijek, MBS: 030124302, OIB: 65735385466 (dalje: OBZOR d.o.o.), od 9. srpnja 2019., za prijenos 
prava i obveza iz Rješenja o stjecanju povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I-034- 

Hrvatska energetska regulatoma agencija na temelju članka 11. stavka 1. točke 8. Zakona o regulaciji 
energetskih djelatnosti („Narodne novine11, broj 120/12 i 68/18) i članka 123. stavka 1. Zakona o 
općem upravnom postupku („Narodne novine11, broj 47/09), po službenoj dužnosti, na 20. sjednici 
Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije, održanoj 16. rujna 2019., donosi sljedeće

Obnavlja se upravni postupak pokrenut na zahtjev trgovačkog društva OBZOR d.o.o. za 
proizvodnju i trgovinu, Vlašička 11, Osijek, MBS: 030124302, OIB: 65735385466, za prijenos 
prava i obveza iz Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: 
UP/I-034-02/17-15/07, urbroj: 371-01-17-12, od 22. prosinca 2017. s trgovačkog društva 
SOLITUDO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Vlašička 11, Osijek, na trgovačko društvo OBZOR 
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Vlašička 11, Osijek.

HRVATSKA ENERGETSKA 
REGULATORNA AGENCIJA 

Ulica grada Vukovara 14 
10000 Zagreb

KLASA: UP/L034-02/17-15/07 
URBROJ: 371-06-19-23 
Zagreb, 16. rujna 2019.

2. Odgađa se izvršenje Rješenja Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: UP/I-034-02/17- 
15/07, urbroj: 371-06-19-18, od 19. srpnja 2019.

3. U obnovljenom postupku pozvat će se trgovačko društvo OBZOR d.o.o. za proizvodnju i 
trgovinu, Vlašička 11, Osijek, da dostavi prethodno odobrenje povjerenika predstečajnog 
postupka otvorenog nad trgovačkim društvom SOLITUDO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, 
Vlašička 11, Osijek, MBS: 030084266, OIB: 78760536671, za prijenos prava i obveza iz Rješenja 
o stjecanju povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I-034-02/17-15/07, urbroj: 
371-01-17-12, od 22. prosinca 2017. s trgovačkog društva SOLITUDO d.o.o. za proizvodnju i 
trgovinu, Vlašička 11, Osijek, na trgovačko društvo OBZOR d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, 
Vlašička 11, Osijek.
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HERA je 5. rujna 2019. primila dopis Zvonka Tomljanovića, J. Runjanina 7, Našice, od 2. rujna 
2019., kojim obavještava HERA-u daje Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, Poslovni broj: St- 
70/2019-5, od 14. veljače 2019., otvoren predstečajni postupak nad dužnikom / trgovačkim društvom 
SOLITUDO d.o.o., kao i daje istim rješenjem imenovan predstečajnim povjerenikom toga društva 
te da u vezi s Rješenjem od 19. srpnja 2019. obavještava HERA-u kako je trgovačko društvo 
SOLITUDO d.o.o. izvršilo prijenos prava i obveza iz Rješenja, a što nije bilo ovlašteno učiniti bez 
njegove suglasnosti kao predstečajnog povjerenika, sve u skladu s člankom 67. stavkom 3. Stečajnog 
zakona („Narodne novine11, broj 71/15 i 104/17), kao i da navedena suglasnost od njega nije zatražena. 
U dopisu, nadalje, navodi daje trgovačko društvo SOLITUDO d.o.o. s trgovačkim društvom Hrvatski 

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je daje Rješenje od 19. srpnja 2019. uručeno trgovačkim društvima 
OBZOR d.o.o. i SOLITUDO d.o.o. dana 23. srpnja 2019., čime je isto postalo izvršno. Nadalje, 
utvrđeno je i daje direktor trgovačkog društva OBZOR d.o.o., Krešo Arambašić, 26. srpnja 2019. 
dao pisanu izjavu da se odriče prava na pokretanje upravnog spora tužbom protiv Rješenja od 19. 
srpnja 2019., koja je izjava istoga dana urudžbirana u HERA-i, kao i daje istu izjavu 26. srpnja 2019. 
dao i direktor trgovačkog društva SOLITUDO d.o.o., Krunoslav Sablić, te da je navedena izjava 
također istoga dana urudžbirana u HERA-i.

02/17-15/07, urbroj: 371-01-17-12, od 22. prosinca 2017. (dalje: Rješenje), koje je Upravno vijeće 
Hrvatske energetske regulatome agencije (dalje: HERA) na 31. sjednici izdalo trgovačkom društvu 
SOLITUDO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Vlašička 11, Osijek, MBS: 030084266, OIB: 
78760536671 (dalje: SOLITUDO d.o.o.), za postrojenje naziva „Kogeneracija Nard-Valpovo11, 
HERA je na 17. sjednici Upravnog vijeća HERA-e, održanoj 19. srpnja 2019., donijela Rješenje, 
klasa: UP/I-034-02/17-15/07, urbroj: 371-06-19-18, kojim se odobrava zahtjev trgovačkog društva 
OBZOR d.o.o. za prijenos prava i obveza iz Rješenja (dalje: Rješenje od 19. srpnja 2019.). 
Navedenim je Rješenjem od 19. srpnja 2019., umjesto trgovačkog društva SOLITUDO d.o.o., u 
Rješenju označeno trgovačko društvo OBZOR d.o.o.

HERA je Rješenje od 19. srpnja 2019. donijela na temelju sljedeće dokumentacije propisane člankom 
10.a Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije („Narodne novine11, 
broj 132/13,81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15; dalje: Pravilnik):

- zahtjeva trgovačkog društva OBZOR d.o.o., od 9. srpnja 2019., za prijenos prava i obveza iz 
Rješenja;

- javnobilježnički ovjerene izjave trgovačkih društava OBZOR d.o.o. i SOLITUDO d.o.o., od 9. 
srpnja 2019., kojom je trgovačko društvo SOLITUDO d.o.o. prenijelo sva prava i obveze iz 
Rješenja na trgovačko društvo OBZOR d.o.o. i koji je prijenos prava i obveza iz Rješenja 
trgovačko društvo OBZOR d.o.o. prihvatilo;

- izvatka iz sudskog registra za trgovačko društvo OBZOR d.o.o., od 3. srpnja 2019.;

- Potvrde o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje i druga javna davanja, klasa: 034-04/2019-001/05723, urbroj: 513-007-14-01-2019- 
02, koju je 3. srpnja 2019. izdalo Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava, 
Područni ured Osijek, Ispostava Osijek;

- javnobilježnički ovjerene izjave o nekažnjavanju koju je 3. srpnja 2019. dao Krešo Arambašić 
za sebe, odnosno za trgovačko društvo OBZOR d.o.o. koje je ovlašten zastupati, iz koje je 
vidljivo da protiv 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, 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.
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Nadalje, člankom 126. stavkom 3. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da ako nadležno 
tijelo ne odbaci niti odbije prijedlog za obnovu postupka ili po službenoj dužnosti utvrdi da postoje 
razlozi za obnovu postupka, donijet će rješenje kojim će dopustiti obnovu postupka i odrediti u kojem 
će se opsegu postupak obnoviti. Rješenje kojim se dopušta obnova postupka odgada izvršenje rješenja 
protiv kojeg je obnova dopuštena.

U konkretnom predmetu nesporno je utvrđeno daje Rješenje izdano na razdoblje od 25 godina te da 
je bilo važeće u trenutku podnošenja zahtjeva trgovačkog društva OBZOR d.o.o. za prijenos prava i 
obveza iz toga rješenja. Nadalje, nesporno je utvrđeno i daje dokaz propisan člankom 10.a stavkom 
1. podstavkom 1. Pravilnika, a to je dokaz o prijenosu prava i obveza povlaštenog proizvođača 
(prenositelja) na preuzimatelja, preduvjet za donošenje rješenja kojim se odobrava prijenos prava i 

Člankom 123. stavkom 1. Zakona o općem upravnom postupku propisano je da se obnova postupka 
u kojem je doneseno rješenje protiv kojeg se ne može izjaviti žalba može pokrenuti na zahtjev stranke 
ili po službenoj dužnosti u roku od tri godine od dana dostave rješenja stranci ako se, između ostaloga, 
sazna za nove činjenice ili stekne mogućnost da se upotrijebe novi dokazi koji bi, sami ili u vezi s već 
izvedenim i upotrijebljenim dokazima, mogli dovesti do drukčijeg rješenja da su te činjenice, odnosno 
dokazi bili izneseni, odnosno upotrijebljeni u prijašnjem postupku.

Nadalje, HERA je 9. rujna 2019. primila i dopis trgovačkog društva ERSTE&STEIERMARKISCHE 
BANK d. d., Jadranski trg 3a, Rijeka, od 3. rujna 2019., kojim, u vezi s Rješenjem od 19. srpnja 
2019., obavještava HERA-u:

- daje trgovačko društvo SOLITUDO d.o.o., na temelju Ugovora o cesiji br. 5114541300 od 1. 
rujna 2016., ustupilo ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d. d. sve svoje tražbine koje ima 
prema Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o. s osnove Ugovora o otkupu električne energije 
iz postrojenja koje koristi obnovljivi izvor energije: KOGENERACIJA Nard-Valpovo broj: 
BIOMASA l.d.2.-21/15, od 21. listopada 2015.;

- daje Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, Poslovni broj: St-70/2019-5, od 14. veljače 2019., 
otvoren postupak predstečajne nagodbe nad trgovačkim društvom SOLITUDO d.o.o. te je istim 
rješenjem imenovan i predstečajni povjerenik društva SOLITUDO d.o.o.;

- daje trgovačko društvo SOLITUDO d.o.o. izvršilo prijenos prava i obveza iz Rješenja, što prema 
članku 67. stavku 3. Stečajnog zakona nije bilo ovlašteno učiniti bez suglasnosti predstečajnog 
povjerenika, kao i da trgovačko društvo SOLITUDO d.o.o. nije imalo suglasnost predstečajnog 
povjerenika za opisani prijenos prava i obveza iz Rješenja, o čemu je predstečajni povjerenik 
dana 21. kolovoza 2019. dao izjavu, koja je dostavljena u prilogu toga dopisa;

- daje trgovačko društvo ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d. d. 26. kolovoza 2019. protiv 
Rješenja od 19. srpnja 2019. pred nadležnim sudom pokrenulo upravni spor.

operator tržišta energije d.o.o. sklopilo Ugovor o otkupu električne energije, kao i da je trgovačko 
društvo SOLITUDO d.o.o. svoja potraživanja s osnove toga ugovora, a na temelju ugovora o cesiji, 
ustupilo trgovačkom društvu ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d. d., koje ga je izvijestilo da 
se boji za naplatu svojih potraživanja i da namjerava pokrenuti upravni spor protiv Rješenja od 19. 
srpnja 2019.

U Izjavi od 21. kolovoza 2019., koja je dostavljena uz dopis trgovačkog društva 
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d. d. od 3. rujna 2019., Zvonko Tomljanović, kao povjerenik 
u predstečajnom postupku nad dužnikom SOLITUDO d.o.o., potvrđuje kako nije dao suglasnost 
predviđenu člankom 67. stavkom 3. Stečajnog zakona za otuđenje imovine dužnika SOLITUDO 
d.o.o., odnosno „suglasnost za prijenos statusa povlaštenog proizvođača električne energije stečenog 
temeljem Rješenja Hrvatske energetske regulatorne agencije od 22.12.2017. godine na društvo 

d.o.o., Osz/ek, 77, 0/5 65735355466".



Nadalje, utvrđeno je daje Rješenje od 19. srpnja 2019. postalo izvršno 23. srpnja 2019.
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Predsjednik? Upravnog vi ive
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U skladu s člankom 126. stavkom 3. Zakona o općem upravnom postupku rješenje kojim se dopušta 
obnova postupka odgađa izvršenje rješenja protiv kojeg je obnova dopuštena te je stoga odlučeno kao 
u točki 2. izreke ovoga Rješenja. Isto tako, člankom 126. stavkom 3. Zakona o općem upravnom 
postupku propisano je da se rešenjem kojim se dopušta obnova postupka određuje i u kojem će se 
opsegu postupak obnoviti te je stoga odlučeno kao u točki 3. izreke ovoga Rješenja.

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 dostave ovoga Rješenja.

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 4. izreke ovoga Rješenja.

obveza iz rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije te da je u 
konkretnom predmetu kao dokaz o prijenosu prava i obveza povlaštenog proizvođača (prenositelja) 
na preuzimatelja dostavljena javnobilježnički ovjerena izjava trgovačkih društava OBZOR d.o.o. i 
SOLITUDO d.o.o., od 9. srpnja 2019., kojom je trgovačko društvo SOLITUDO d.o.o. prenijelo sva 
prava i obveze iz Rješenja na trgovačko društvo OBZOR d.o.o. i koji je prijenos prava i obveza iz 
Rješenja trgovačko društvo OBZOR d.o.o. prihvatilo. Također je nesporno daje trgovačko društvo 
SOLITUDO d.o.o. navedenu izjavu dalo bez prethodnoga odobrenja Zvonka Tomljanovića, 
povjerenika predstečajnog postupka otvorenog nad trgovačkim društvom SOLITUDO d.o.o. Imajući 
u vidu da bi činjenica nepostojanja prethodnoga odobrenja Zvonka Tomljanovića, povjerenika 
predstečajnog postupka otvorenog nad trgovačkim društvom SOLITUDO d.o.o. za prijenos prava i 
obveza iz Rješenja na trgovačko društvo OBZOR d.o.o. mogla dovesti do drugačijeg rješenja stvari 
u postupku donošenja Rješenja od 19. srpnja 2019., to su ispunjeni uvjeti iz članka 123. stavka 1. 
točke 1. Zakona o općem upravnom postupku te je stoga odlučeno kao u točki 1. izreke ovoga 
Rješenja.

Tomislav Jureković, dipl. ing.
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