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                                                 Ovo Rješenje postalo je  

                               pravomoćno dana ________________  

 

                               U Zagrebu, ____________________    
 

                               Potpis ovlaštene osobe 

 

 

KLASA: UP/I-034-02/14-31/0016 

URBROJ: 371-06-21-42 

Zagreb, 28. rujna 2021. 

 

 

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) i članka 24. stavka 5. Zakona o 

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

111/18), u upravnom postupku pokrenutom na zahtjev trgovačkog BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. za 

proizvodnju, trgovinu i usluge, Zrinska 2, Crnac, za izdavanje rješenja o izmjeni rješenja o stjecanju 

statusa povlaštenog proizvođača električne energije, na 19. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske 

energetske regulatorne agencije, održanoj 28. rujna 2021. donosi sljedeće  

 

R J E Š E NJ E  

O IZMJENI RJEŠENJA O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA 

ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 

1. Odobrava se zahtjev trgovačkog društva BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu 

i usluge, Zrinska 2, Crnac, MBS: 010081566, OIB: 97092881822, za izdavanje rješenja o izmjeni 

rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije za postrojenje naziva 

„Elektrana na bioplin Crnac 1“, koji je Hrvatska energetska regulatorna agencija zaprimila 2. 

lipnja 2021. 

2. U Rješenju o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UPI 034-

02/14-31/16, urbroj: 371-01/15-19, od 8. lipnja 2015.: 

- umjesto instalirane toplinske snage postrojenja: 0,655 MW,  

- označava se instalirana toplinska snaga postrojenja: 1,213 MW. 

3. U ostalom dijelu Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: 

klasa: UPI 034-02/14-31/16, urbroj: 371-01/15-19, od 8. lipnja 2015., ostaje nepromijenjeno. 

4. Ovo Rješenje dostavit će se u roku od 8 (osam) dana od dana pravomoćnosti Ministarstvu 

gospodarstva i održivog razvoja, 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. 
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O b r a z l o ž e nj e 

 

Trgovačko društvo BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zrinska 2, 

Crnac, MBS: 010081566, OIB: 97092881822 (dalje: BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o.), dostavilo je 2. 

lipnja 2021. Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji zahtjev za izdavanje rješenja o izmjeni 

rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije za postrojenje naziva 

„Elektrana na bioplin Crnac 1“ (dalje: Zahtjev). 

Hrvatska energetska regulatorna agencija je trgovačkom društvu BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o., dana 

8. lipnja 2015. izdala Rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: 

UPI 034-02/14-31/16, urbroj: 371-01/15-19, za postrojenje naziva „Elektrana na bioplin Crnac 1“.  

Trgovačko društvo BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. podnijelo je 9. studenoga 2020. Hrvatskoj 

energetskoj regulatornoj agenciji zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti na planiranu tehničku-

tehnološku promjenu na postrojenju naziva „Elektrana na bioplin Crnac 1“, a koja predviđa promjenu 

kogeneracijske jedinice iste nazivne električne snage te veće nazivne toplinske snage.  

U skladu s člankom 24. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovite kogeneracije 

(„Narodne novine“, broj 100/15 i 111/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je 24. studenoga 

2020. donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja 

proizvodnog postrojenja, klasa: UP/I-034-02/20-20/13, urbroj: 371-06-20-4 (dalje: Odluka), kojom 

je naložila trgovačkom društvu BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. da po izvršenim promjenama dostavi 

tehničku dokumentaciju, kao i da podnese zahtjev za izmjenu rješenja o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije. 

Postupajući po navedenom, trgovačko društvo BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. je 2. lipnja 2021. 

dostavilo Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji obavijest o provedenoj promjeni na postrojenju 

naziva „Elektrana na bioplin Crnac 1“ i Zahtjev, kojemu je priložilo „Tehnički opis“, Revizija: 1, od 

26. svibnja 2021.  

Uvidom u spis predmeta i arhivu Hrvatske energetske regulatorne agencije utvrđeno je sljedeće: 

– Ministarstvo gospodarstva je 30. listopada 2013. donijelo Rješenje, klasa: UP/I-310-02/13-

01/105, urbroj: 526-03-02-02-02/4-13-3, kojim je trgovačkom društvu BR BIOPLIN 

CRNAC 1 d.o.o. izdano energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja naziva „Elektrana na 

bioplin Crnac 1“, iz grupe postrojenja 1.f.ii. elektrane na bioplin, pri čemu se u tom rješenju 

navodi planirana električna snaga od 1 MW, ali se ne navodi planirana toplinska snaga 

postrojenja; 

– provedena promjena na postrojenju naziva „Elektrana na bioplin Crnac 1“ ne utječe na 

Ugovor o otkupu električne energije iz postrojenja: Elektrana na bioplin Crnac 1 broj: 

BIOPLIN1.f.ii.-614/13, koji je trgovačko društvo BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. sklopilo 6. 

prosinca 2013. s trgovačkim društvom HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE 

d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, na temelju Tarifnog sustava za proizvodnju 

električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne novine“, broj 

63/12, 121/12 i 144/12); 

– Hrvatska energetska regulatorna agencija je trgovačkom društvu BR BIOPLIN CRNAC 1 

d.o.o. dana 8. lipnja 2015., za postrojenje naziva „Elektrana na bioplin Crnac 1“, izdala 

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

02/14-31/16, urbroj: 371-01/15-19, u kojemu se u točki 2. podtočki 6. izreke navodi 

instalirana toplinska snaga postrojenja od 0,655 MW; 
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– na zahtjev trgovačkog društva BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. od 9. studenoga 2020., za 

davanje prethodne suglasnosti na planirane promjene uvjeta korištenja proizvodnog 

postrojenja naziva „Elektrana na bioplin Crnac 1“, Hrvatska energetska regulatorna agencija 

je 24. studenoga 2020. donijela Odluku; 

– trgovačko društvo BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. provelo je promjenu u skladu sa svojim 

zahtjevom od 9. studenoga 2020., odnosno Odlukom, pri čemu je povećana toplinska snaga 

proizvodnog postrojenja s 0,655 MW na 1,213 MW. 

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

cjelokupnosti, utvrđeno je da je trgovačko društvo BR BIOPLIN CRNAC 1 d.o.o. ispunilo uvjet iz 

članka 24. stavka 6. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji te je 

stoga odlučeno kao u točkama 1., 2. i 3. izreke ovoga Rješenja. 

Člankom 10. stavkom 4. 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 rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 

energije dostavi ministarstvu nadležnom za energetiku, 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 regulatorne agencije donosi u obavljanju javnih 

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 Osijeku, u roku od 30 dana od dana dostave ovoga Rješenja. 
 

 

 


