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KLASA: UP/I-034-02/15-30/0002 

URBROJ: 371-06-20-25 

Zagreb, 29. travnja 2020. 

Hrvatska energetska regulatorna 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 BE-TO BRINJE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Dr. Mile 

Budaka 1, Zagreb, za promjenu nositelja projekta u prethodnom rješenju o stjecanju statusa 

povlaštenog proizvođača električne energije, na 10. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske 

regulatorne agencije, održanoj 29. travnja 2020., donosi sljedeće 

 

R J E Š E NJ E 

 

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva BE-TO BRINJE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i 

usluge, Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, MBS: 030228651, OIB: 51144808742, za 

promjenu nositelja projekta u Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije, klasa: UPI 034-02/15-30/02, urbroj: 371-01/15-04, od 26. veljače 2015. 

2. U Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: 

UPI 034-02/15-30/02, urbroj: 371-01/15-04, od 26. veljače 2015. umjesto: 

- nositelja projekta DEPOD PROJEKTI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, VIII 

Vrbik 17, Zagreb, MBS: 080644224, OIB: 11517387673, 

- označava se trgovačko društvo BE-TO BRINJE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, 

Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, MBS: 030228651, OIB: 51144808742. 

3. U ostalom dijelu Prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 

energije, UPI 034-02/15-30/02, urbroj: 371-01/15-04, od 26. veljače 2015., ostaje 

nepromijenjeno. 

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. 

5. Ovo Rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija zaprimila je 18. ožujka 2020. zahtjev trgovačkog društva 

BE-TO BRINJE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Dr. Mile Budaka 1, Slavonski Brod, MBS: 
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030228651, OIB: 51144808742 (dalje: BE-TO BRINJE d.o.o.) za promjenu nositelja projekta u 

Prethodnom rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-

02/15-30/02, urbroj: 371-01/15-04, od 26. veljače 2015. (dalje: Prethodno rješenje), a koje je Upravno 

vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije na 3. sjednici izdalo trgovačkom društvu DEPOD 

PROJEKTI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, VIII Vrbik 17, Zagreb, MBS: 080644224, OIB: 

11517387673 (dalje: DEPOD PROJEKTI d.o.o.), za postrojenje naziva Projekt proizvodnje energije 

iz biomase na području općine Brinje. Rješenjem Hrvatske energetske regulatorne agencije od 10. 

svibnja 2019., klasa: UP/I-034-02/15-30/0002, urbroj: 371-06-19-16, Prethodno rješenje produženo 

je na razdoblje od 24 mjeseca, koje sa računa od 28. veljače 2019.  

Trgovačko društvo BE-TO BRINJE d.o.o. je uz zahtjev za promjenu nositelja projekta, priložilo 

sljedeću dokumentaciju: 

- Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, klasa: UP/I-310-02/13-01/56, urbroj: 517-06-

2-2-20-6, od 17. travnja 2020., kojim se odobrava promjena nositelja projekta upisanog u 

Registar obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača (dalje: Registar 

OIEKPP) pod registarskim brojem 11517387673-1032/13 te se nalaže promjena podataka o 

nositelju projekta u Registru OIEKPP na način da se umjesto nositelja projekta DEPOD 

PROJEKTI d.o.o. upisuje BE-TO BRINJE d.o.o.; 

- Ugovor o kupoprodaji nekretnina, građevinske dozvole i projektne dokumentacije, sklopljen 6. 

ožujka 2020. između trgovačkog društva DEPOD PROJEKTI d.o.o. i trgovačkog društva BE-

TO BRINJE d.o.o., ovjeren od javnog bilježnika i Suglasnost trgovačkog društva DEPOD 

PROJEKTI d.o.o. od 6. ožujka 2020., ovjerenu od javnog bilježnika;  

- izvadak iz sudskog registra od 10. ožujka 2020. za trgovačko društvo BE-TO BRINJE d.o.o.; 

- potvrdu o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje i druga javna davanja za trgovačko društvo BE-TO BRINJE d.o.o., klasa: 034-04/20-

10/1262, urbroj: 513-07-12-01-20-2, koju je 9. ožujka 2020. izdalo Ministarstvo financija, 

Porezna uprava, Područni ured Slavonski Brod, Ispostava Slavonski Brod; 

- javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju od 17. ožujka 2020. koju je dao Ivica Marić, 

kao odgovorna osoba trgovačkog društva BE-TO BRINJE d.o.o., za sebe i za trgovačko društvo 

BE-TO BRINJE d.o.o., 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. 

Na temelju utvrđenoga činjeničnog stanja, a cijeneći svaki dokaz pojedinačno i u njihovoj 

cjelokupnosti, utvrđeno je da je trgovačko društvo BE-TO BRINJE d.o.o. uz zahtjev za promjenu 

nositelja projekta u Prethodnom rješenju, dostavilo prethodno navedenu dokumentaciju, čime je 

ispunilo sve uvjete za promjenu nositelja projekta te je odlučeno kao u točkama 1., 2. i 3. izreke ovoga 

Rješenja. 

Člankom 7. stavkom 6. Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije 

(„Narodne novine“, broj 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15) propisana je obveza Hrvatskoj 

energetskoj regulatornoj agenciji da prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije 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 regulatorne agencije donosi u obavljanju javnih 



3/3 

ovlasti objavljuju na internetskoj stranici Hrvatske energetske regulatorne agencije te je stoga 

odlučeno kao u točki 5. izreke ovoga Rješenja. 

 

Predsjednik Upravnog vijeća 

 

 

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r. 

 

 

U p u t a  o  p r a v n o m  l i j e k u: 
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. 
 

 


