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*P/159500* 
 

 

 
           Ovo Rješenje postalo je  

                                                pravomoćno dana ________________  

 

                                               U Zagrebu, ____________________    
 

                                               Potpis ovlaštene osobe 

 

KLASA: UP/I-034-02/19-07/32 

URBROJ: 371-06-22-7 

Zagreb, 19. siječnja 2022. 

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija, OIB: 83764654530, na temelju članka 12. stavaka 9. i 10. 

Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije („Narodne novine“, broj 

132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15 i 110/15) na 1. sjednici Upravnog vijeća Hrvatske energetske 

regulatorne agencije, održanoj 19. siječnja 2022. donosi sljedeće 

 

 

R J E Š E NJ E  
 

1. Ukupna godišnja energetska učinkovitost proizvodnog postrojenja naziva Kogeneracija Nard-

Valpovo za 2018. godinu ne može se odrediti. 

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

operatoru tržišta energije 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 

 

Trgovačko društvo SOLITUDO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu u stečaju, Vlašička 11, Osijek, MBS: 

030084266, OIB: 78760536671 (dalje: SOLITUDO d.o.o. u stečaju) dostavilo je 28. veljače 2019. 

Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana proizvodnje za 2018. godinu za postrojenje naziva 

Kogeneracija Nard-Valpovo (dalje: Izvješće).  

 

U Izvješću su navedene informacije o radu postrojenja naziva Kogeneracija Nard-Valpovo (dalje: 

Postrojenje) iz kojih proizlazi da je u 2018. godini Postrojenje bilo u probnom radu te da je predavalo 

električnu energiju u mrežu jedino tijekom listopada 2018., i to svega 28 kWh, a da je pri početku 

probnog rada nastupila havarija i da se od tada Postrojenje nalazi u fazi popravka. 

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija je dopisom od 25. travnja 2019. zatražila dopunu Izvješća 

što je trgovačko društvo SOLITUDO d.o.o. u stečaju i učinilo dopisom od 4. srpnja 2019. 

 

Trgovačko društvo SOLITUDO d.o.o. u stečaju je uz Izvješće i dopunu Izvješća dostavilo: 

- izjavu o održavanju i ovjeravanju mjerne opreme iz nadležnosti trgovačkog društva 

SOLITUDO d.o.o. u stečaju; 

- podatak o utrošku biomase u postrojenju za 2019. godinu (navodi se da je utrošeno 20 m3 

drvne sječke vlage 40%); 
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- podatke o isporučenoj električnoj energiji po mjesecima za 2019. godinu od trgovačkog 

društva HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, iz 

kojih je vidljivo da je u mrežu predano svega 28 kWh, i to tijekom mjeseca listopada. 

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija je, za potrebe analize podataka iz Izvješća, izvršila uvid u 

spis predmeta upravnog postupka izdavanja rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača 

električne energije, klasa: UP/I-034-02/17-15/07, posebice u tehnički opis izgrađenog proizvodnog 

postrojenja te elaborat o ugrađenim mjernim uređajima. Uvidom u Rješenje o stjecanju statusa 

povlaštenog proizvođača električne energije, klasa: UP/I-034-02/17-15/07, urbroj: 371-01-17-12, od 

22. prosinca 2017. (dalje: Rješenje) utvrđeno je da je Postrojenje iz grupe postrojenja „1.d.ii. 

elektrane na krutu biomasu, isključujući komunalni otpad - elektrane na biomasu instalirane snage 

veće od 300 kW“ iz Pravilnika o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije („Narodne 

novine“, broj 88/12). 

 

Nadalje, trgovačko društvo SOLITUDO d.o.o. u stečaju sklopilo je 21. listopada 2015. s društvom 

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb (dalje: Hrvatski operator 

tržišta energije d.o.o.) Ugovor o otkupu električne energije iz postrojenja koje koristi obnovljivi izvor 

energije: kogeneracija Nard-Valpovo broj: BIOMASA1.d.d.-21/15, na temelju Tarifnog sustava za 

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

133/13, 151/13, 20/14 i 107/14).  

 

Člankom 12. stavkom 5. Pravilnika propisano je da povlašteni proizvođač, koji mora zadovoljavati 

uvjet uštede primarne energije (UPE), dužan Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji dostaviti 

izvješće o ostvarenju godišnjih planova proizvodnje za prethodnu godinu za proizvodno postrojenje 

za koje je ishodio rješenje, najkasnije do kraja veljače tekuće godine. Stavkom 6. istoga članka 

propisano je da godišnje izvješće dostavlja i povlašteni proizvođač koji je sklopio s operatorom tržišta 

ugovor o otkupu električne energije, a za kojeg se provjerava minimalna ukupna godišnja 

učinkovitost proizvodnog postrojenja. 

 

Člankom 12. stavkom 7. Pravilnika propisano je da je povlašteni proizvođač, uz godišnje izvješće 

dužan dostaviti: 

- očitanja, odnosno mjerne podatke s mjernih uređaja kojima se mjeri korišteno gorivo te toplinska 

energija za potrebe navedenog izvješća; 

- izjavu u kojoj navodi informacije o održavanju te promjenama i zamjenama mjerne opreme iz 

svoje nadležnosti, kao i informacije o ovjeravanju mjerila iz svoje nadležnosti. 

 

Člankom 12. stavkom 9. Pravilnika propisano je da Hrvatska energetska regulatorna agencija, na 

temelju dostavljenog godišnjeg izviješća obavlja nadzor nad ostvarenom uštedom primarne energije 

(UPE) proizvodnog postrojenja, odnosno minimalnom ukupnom godišnjom učinkovitosti 

proizvodnog postrojenja sukladno tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih 

izvora energije i kogeneracije.  

 

Člankom 5. stavcima 6. i 8. Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora 

energije i kogeneracije („Narodne novine“, broj 133/13, 151/13, 20/14 i 107/14) propisano je 

sljedeće: 

„(6) Uvjet za ostvarenje poticajne cijene (C) i sklapanje ugovora o otkupu električne energije s 

operatorom tržišta za proizvodna postrojenja iz grupe 1.d.1., 1.d.2., 1.d.3., 2.c., 1.f.1., 1.f.2., 1.f.3. i 

2.d. je minimalna ukupna godišnja učinkovitost postrojenja ηk OIE = 50% u pretvorbi primarne 

energije goriva Q [MJ] u proizvedenu električnu energiju Eu [MWh] i proizvedenu korisnu toplinu 

Hk [MJ].“ 
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„(8) Ukupna godišnja energetska učinkovitost obnovljivog izvora energije, ηk OIE, definirana je 

izrazom: 

ηk OIE = ((3600 x Eu) + Hk)/Q 

u kojem je: 

ηk OIE - ukupna godišnja učinkovitost postrojenja, 

Eu - proizvedena električna energija [MWh], 

Hk - proizvedena korisna toplina [MJ], 

Q - primarna energija goriva [MJ]. 

Korištenje proizvedene toplinske energije za pripremu primarnog energenta kod proizvodnih 

postrojenja na bioplin i biomasu smatra se korisno iskorištenom toplinskom energijom. 

Ostvarenje uvjeta minimalne ukupne godišnje učinkovitosti određuje Agencija na temelju Pravilnika 

o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije koje dostavlja operatoru tržišta. 

Za dokazivanje ukupne godišnje energetske učinkovitosti, prema ovome stavku, na proizvodnom 

postrojenju moraju biti osigurana mjerenja, odnosno na proizvodnom postrojenju mora biti ugrađena 

mjerna oprema sukladno Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne 

energije.“ 

 

Iz podataka o radu Postrojenja navedenima u Izvješću i njegovoj dopuni proizlazi da je Postrojenje 

bilo u mirovanju od izdavanja Rješenja pa do havarije koja se dogodila 5. listopada 2018.. Kao uzrok 

havarije navodi se „neaktiviranje zaštite rada kotlova koji bi se trebali automatski ugasiti kod 

povećanja zadanih vrijednosti temperature dimnih plinova na dimnjaku“, pri čemu je izravan rezultat 

zatajenja zaštite savijanje cijevi u kotlu. Također se navodi da u toj fazi nije mjerena količina utrošene 

biomase, a toplinska energija se nije niti predavala potrošačima topline pa stoga nije niti mjerena. 

Dodatno, trgovačko društvo SOLITUDO d.o.o. u stečaju u dopuni Izvješća navodi da je u završnoj 

fazi pregovora s novim investitorom koji bi svojim sredstvima popravio Postrojenje, a kako bi 

postrojenje moglo krenuti u nesmetani rad. 

 

U vezi s Rješenjem, napominje se da je Hrvatska energetska regulatorna agencija 10. srpnja 2019. 

primila zahtjev trgovačkog društva OBZOR d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, Vlašička 11, Osijek, 

MBS: 030124302, OIB: 65735385466 (dalje: OBZOR d.o.o.) za prijenosu prava i obveza iz Rješenja 

s trgovačkog društva SOLITUDO d.o.o. u stečaju na trgovačko društvo OBZOR d.o.o. te je odobrila 

taj zahtjev Rješenjem od 19. srpnja 2019., klasa: UP/I-034-02/17-15/07, urbroj: 371-06-19-18 (dalje: 

Rješenje od 19. srpnja 2019.). Međutim, Hrvatska energetska regulatorna agencija je 5. rujna 2019. 

primila dopis Zvonka Tomljanovića, J. Runjanina 7, Našice, od 2. rujna 2019., kojim je obavijestio 

Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju da je 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. u stečaju, kao i da je istim rješenjem on imenovan predstečajnim 

povjerenikom toga društva te da u vezi s Rješenjem od 19. srpnja 2019. obavještava Hrvatsku 

energetsku regulatornu agenciju kako je trgovačko društvo SOLITUDO d.o.o. u stečaju izvršilo 

prijenos prava i obveza iz Rješenja, a što nije bilo ovlašteno učiniti bez njegove suglasnosti kao 

predstečajnog povjerenika. Stoga je Hrvatska energetska regulatorna agencija 16. rujna 2019. donijela 

Rješenje, klasa: UP/I-034-02/17-15/07, urbroj: 371-06-19-23 (dalje: Rješenje od 16. rujna 2019.) o 

obnovi upravnog postupka prijenosa prava i obveza iz Rješenja te o odgodi izvršenja Rješenja od 19. 

srpnja 2019., a po obnovljenom je postupku Rješenjem od 28. prosinca 2020., klasa: UP/I-034-02/17-

15/07, urbroj: 371-06-20-39, odbila zahtjev trgovačkog društva OBZOR d.o.o. za prijenosu prava i 

obveza iz Rješenja s trgovačkog društva SOLITUDO d.o.o. u stečaju na trgovačko društvo OBZOR 

d.o.o. te je, slijedom navedenog, trgovačko društvo SOLITUDO d.o.o. u stečaju nositelj prava i 

obveza iz Rješenja. 
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Slijedom svega navedenog, a s obzirom na to da u 2018. godini Postrojenje uopće nije bilo u 

normalnom pogonu, već je tijekom jednog neuspjelog pokušaja pokretanja Postrojenja nastupila 

havarija, ukupna godišnja energetska učinkovitost Postrojenja ne može se odrediti.  

 

Hrvatska energetska regulatorna agencija je dopisom, klasa: 310-34/19-06/146, urbroj: 371-05-19-1, 

od 13. studenoga 2019. zatražila mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (dalje: 

Ministarstvo) u pogledu primjene uvjeta učinkovitosti iz Tarifnog sustava za proizvodnju električne 

energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije te Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog 

proizvođača električne energije za sljedeće situacije: 

a) nepredviđeni kvar ili posljedica više sile sa znatnom materijalnom štetom (havarija) koju nije 

moguće u kratkom roku sanirati, 

b) veće promjene (npr. rekonstrukcija) na postrojenjima za koje je HERA izdala prethodnu suglasnost 

na promjene te 

c) proizvodno postrojenje nije radilo cijele godine. 

 

Pri tome, u slučajevima a) i b), povlašteni proizvođač električne energije najvjerojatnije ne bi bio u 

mogućnosti ispuniti uvjete minimalne ukupne godišnje učinkovitosti ili uštede primarne energije, a u 

slučaju c) primarna energija goriva iznosila bi 0, stoga ne bi bilo moguće izračunati ukupnu godišnju 

učinkovitost ili uštedu primarne energije. 

 

U svojem dopisu od 20. veljače 2020., klasa: 310-02/19-01/278, urbroj: 517-06-2-2-20-2, 

Ministarstvo je navelo da u takvim slučajevima Hrvatska energetska regulatorna agencija može 

donijeti rješenje u kojem bi bilo navedeno da za razmatranu godinu pokazatelj učinkovitosti nije 

moguće odrediti. 

 

Slijedom navedenoga, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovoga Rješenja. 

 

Člankom 12. stavkom 10. Pravilnika propisano je da, na temelju nadzora iz članka 12. stavka 9. 

Pravilnika, Hrvatska energetska regulatorna agencija izvještava trgovačko društvo Hrvatski operator 

tržišta energije d.o.o. o minimalnoj ukupnoj godišnjoj učinkovitosti na temelju koje se povlaštenom 

proizvođaču korigira poticajna cijena sukladno odredbama tarifnog sustava te je stoga 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 

 

           mr. sc. Danijel Žamboki, 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. 


