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           Ovo Rješenje postalo je  

                                                pravomoćno dana ________________  

 

                                               U Zagrebu, ____________________    
 

                                              Potpis ovlaštene osobe 

 

 

 

KLASA: UP/I-034-02/09-31/0007 

URBROJ: 371-06-21-10 

Zagreb, 30. srpnja 2021. 

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju članka 23. stavka 1. točke 9. Zakona o 

obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji („Narodne novine“, broj 100/15 i 

111/18) u postupku pokrenutom u povodu zahtjeva trgovačkog društva Termoplin dioničko društvo, 

Ulica Vjekoslava Spinčića 80, Varaždin, na 16. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske 

regulatorne agencije, održanoj 30. srpnja 2021., donosi sljedeće  

 

R J E Š E NJ E 

 

1. Ukida se Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, KLASA: 

UPI 034-02/09-31/07, URBROJ: 371-01/10-07 od 26. srpnja 2010., izdano trgovačkom 

društvu Termoplin dioničko društvo, Ulica Vjekoslava Spinčića 80, Varaždin, MBS: 

070000094, OIB: 70140364776 za postrojenje naziva Kogeneracijsko postrojenje 

TERMOPLIN koje je izdano na razdoblje od 12 (dvanaest) godina, koje se računa od dana 

konačnosti istoga, odnosno od 29. srpnja 2010.  

2. Ovo Rješenje dostavit će se u roku od 8 (osam) dana od dana izvršnosti, Hrvatskom operatoru 

tržišta energije d.o.o., Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava d.o.o. i HEP-Operatoru 

distribucijskog sustava d.o.o. 

3. 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 (dalje: HERA) zaprimila je 22. srpnja 2021. zahtjev 

trgovačkog društva Termoplin dioničko društvo, Ulica Vjekoslava Spinčića 80, Varaždin, MBS: 

070000094, OIB: 70140364776 (dalje: Termoplin d.d.), broj: 2456/21 od 20. srpnja 2021., za 

ukidanje Rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, KLASA: UPI 034-

02/09-31/07, URBROJ: 371-01/10-07 od 26. srpnja 2010. koje je HERA na 19. sjednici Upravnog 

vijeća održanoj 26. srpnja 2010. izdala trgovačkom društvu Termoplinu d.d. za postrojenje naziva 

Kogeneracijsko postrojenje TERMOPLIN, registarski broj prema Registru projekata i postrojenja za 
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korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije te povlaštenih proizvođača: 3026485-0243/09, 

a za koje je uvidom u spis predmeta utvrđeno da je postalo konačno 29. srpnja 2010. 

Slijedom navedenoga, a sukladno članku 23. stavku 1. točki 9. Zakona o obnovljivim izvorima 

energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovoga Rješenja.  

Člankom 23. stavkom 4. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji 

propisana je obveza HERA-i da rješenje o ukidanju statusa povlaštenog proizvođača električne 

energije upiše u Registar OIEKPP-a, obavijesti operatora prijenosnog sustava, operatora 

distribucijskog sustava i operatora tržišta električne energije iz kojeg razloga je odlučeno kao u točki 

2. izreke ovoga Rješenja 

Člankom 27. stavkom 9. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“ broj 120/12 

i 68/18) propisano je da se pojedinačne odluke koje Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne 

agencije donosi u obavljanju javnih ovlasti objavljuju na internetskoj stranici Hrvatske energetske 

regulatorne agencije, te je stoga odlučeno kao u točki 3. 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 dana dostave ovoga Rješenja stranki. 
 

 


