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5. Ovo Rješenje objavit će se na intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije.
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Hrvatska energetska regulatoma agencija na temelju članka 11. stavka 1. točke 8. Zakona o regulaciji 
energetskih djelatnosti („Narodne novine", broj 120/12 i 68/18) u upravnom postupku pokrenutom 
na zahtjev trgovačkog društva SUNČANA ELEKTRANA POREČ d.o.o. za proizvodnju električne 
energije, Plomin Luka, Plomin Luka 50, Plomin, za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 
proizvođača električne energije, na 24. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome 
agencije, održanoj 7. studenoga 2019., donosi sljedeće

- upisuje se SUNČANA ELEKTRANA POREČ d.o.o. za proizvodnju električne energije, 
Plomin Luka, Plomin Luka 50, Plomin, MBS: 080849156, OIB: 76418438708.

KLASA: UP/L034-02/18-15/34
URBROJ: 371-06-19-14 
Zagreb, 7. studenoga 2019.
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- umjesto Elektrane Sabadin d.o.o. za usluge, Cehovska 106, Varaždin, MBS: 080849156, 
OIB: 76418438708, 

4. Ovo Rješenje dostavit će se u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti Ministarstvu zaštite 
okoliša i energetike, Hrvatskom operatoru tržišta energije d.o.o., Hrvatskom operatoru 
prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o.

2. U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I-034- 
02/18-15/34, urbroj: 371-06-19-11, od 25. siječnja 2019.:

3. U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: 
UP/I-034-02/18-15/34, urbroj: 371-06-19-11, od 25. siječnja 2019., ostaje nepromijenjeno.

Odobrava se zahtjev trgovačkog društva SUNČANA ELEKTRANA POREČ d.o.o. za 
proizvodnju električne energije, Plomin Luka, Plomin Luka 50, Plomin, MBS: 080849156, OIB: 
76418438708, za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 
energije, klasa: UP/I-034-02/18-15/34, urbroj: 371-06-19-11, od 25. siječnja 2019.
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Člankom 10. stavkom 4. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije 
(„Narodne novine14, broj 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15) propisana je obveza Hrvatskoj 
energetskoj regulatomoj agenciji da rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 
energije dostavi Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, operatoru tržišta, operatoru prijenosnog 
sustava i operatoru distribucijskog sustava 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 regulatome agencije donosi u obavljanju javnih

Trgovačko društvo SUNČANA ELEKTRANA POREČ d.o.o. za proizvodnju električne energije, 
Plomin Luka, Plomin Luka 50, Plomin, MBS: 080849156, OIB: 76418438708 (dalje: SUNČANA 
ELEKTRANA POREČ d.o.o.), podnijelo je 4. studenoga 2019. Hrvatskoj energetskoj regulatomoj 
agenciji zahtjev za izmjenu Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, 
klasa: UP/I-034-02/18-15/34, urbroj: 371-06-19-11, od 25. siječnja 2019. (dalje: Rješenje), zbog 
promjene tvrtke i sjedišta trgovačkog društva navedenih u Rješenju (dalje: Zahtjev).

Trgovačko društvo SUNČANA ELEKTRANA POREČ d.o.o. je uz Zahtjev priložilo i Rješenje 
Trgovačkog suda u Varaždinu, Tt-19/2279-3, od 17. srpnja 2019. te Rješenje Trgovačkog suda u 
Pazinu, Tt-19/4611-5, od 9. listopada 2019.

Uvidom u spis predmeta utvrđene su sljedeće činjenice:

Hrvatska energetska regulatoma agencija je trgovačkom društvu Elektrane Sabadin d.o.o. za 
usluge, Cehovska 106, Varaždin, MBS: 080849156, OIB: 76418438708, dana 25. siječnja 
2019. izdala Rješenje za postrojenje naziva Fotonaponska elektrana Sabadin;

Rješenje je izdano na razdoblje od 25 (slovima: dvadeset i pet) godina, koje se računa od dana 
izvršnosti istoga, odnosno od 30. siječnja 2019.;

- Hrvatska energetska regulatoma agencija do danas nije ukinula Rješenje;

trgovačko društvo Elektrane Sabadin d.o.o. za usluge, Cehovska 106, Varaždin, MBS: 
080849156, OIB: 76418438708 je nositelj prava i obveza iz Rješenja;

Hrvatska energetska regulatoma agencija je uvidom u Sudski registar Ministarstva pravosuđa 
Republike Hrvatske utvrdila daje na temelju zahtjeva trgovačkog društva Elektrane Sabadin 
d.o.o. za usluge, Cehovska 106, Varaždin, MBS: 080849156, OIB: 76418438708, za 
promjenu tvrtke, promjenu skraćene tvrtke, promjenu članova društva, promjenu članova 
uprave, prestanak funkcije članova nadzornog odbora i promjenu odredbi društvenog 
ugovora, Trgovački sud u Varaždinu 17. srpnja 2019. donio Rješenje pod poslovnim brojem 
Tt-19/2279-3, na temelju kojega je izvršen upis promjene tvrtke, promjene skraćene tvrtke, 
promjene članova društva, promjene članova uprave, prestanka funkcije članova nadzornog 
odbora i promjene odredbi društvenog ugovora te je umjesto tvrtke Elektrane Sabadin d.o.o. 
za usluge, upisana tvrtka SUNČANA ELEKTRANA POREČ d.o.o. za proizvodnju električne 
energije, dok je Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu, Tt-19/4611-5, od 9. listopada 2019., 
izvršen upis promjene sjedišta te je umjesto adrese Cehovska 106, Varaždin, upisana adresa 
Plomin Luka, Plomin Luka 50, Plomin.

Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, a cijeneći svaki dokaz pojedinačno i u njihovoj 
cjelokupnosti, utvrđeno je da je trgovačko društvo SUNČANA ELEKTRANA POREČ d.o.o. uz 
uredno ispunjeni Zahtjev za izmjenu Rješenja dostavilo svu prethodno navedenu dokumentaciju čime 
je ispunilo uvjete za izmjenu Rješenja te je stoga odlučeno kao u točkama 1., 2. i 3. izreke ovog 
Rješenja.
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ovlasti objavljuju na intemetskoj stranici Hrvatske energetske regulatome agencije te je stoga 
odlučeno kao u točki 5. izreke ovoga Rješenja.

pravnog vijeća

v Jiti
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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 Zagrebu, u roku od 30 dana od dostave ovoga Rješenja.
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