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Nacionalno vijeće za praćenje provedbe
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10000 Zagreb

PREDMET:

Izvješće o izvľšenju mjera Akcijskog plana za2017. godinu uz Strategiju
suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015 . do 2020- godĺne
- dostavlja se

YEZAz

Vaš dopis, klasa: 305-0l/18_02120, urbroj: 6524-2-1810l od 29. siječnja
2018.

Hrvatska eneľgetska regulatorna agencija (dalje: HERA) zapľimila je l' veljače 20l8. vaš
zahtjev za dostavu izvješća o izvľšenju mjera Akcijskog plana za Ż017. godinu uz Strategiju
suzbijanja korupcije za razdoblje od 20l 5. do Ż0Ż0' godine. Pľema točki 65. Akcijskog plana
za 2017. godinu. HERA tľeba pratiti postupke na osnovi koľištenjaelektroničkog obľasca za
prijavu sumnjivih tľansakcija. iznimki' odgoda sukladno Uredbi Euľopske unije br. lŻ27l20lI
o cjelovitosti i tľansparentnosti veleprodajnog tľŽišta eneľgije
ovim putem vas obavještavamo kako je HERA u odnosu na točku 65. Akcijskog plana za
20|7. godinu. objavom na svojoj internetskoj stľanici https://www.lrera.hr/hľ/htrnl/renritpľijave.htnrl poveznice na internetsku stľanicu Agencije za suradnju energetskih ľegulatora'
omogućila prijavu sumnjivih transakcija. iznimki i odgoda. Isto tako. HERA je na svojoj
intemetskoj stľanici https://www.heľa'hľ/hr/htnrl/izvjesca.htnrl objavila Izvješće za 2017.
godinu o provedbi Uredbe komisije (EU) br. l348l20l4 od l7. prosinca 2014. o izvješćivanju
o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. l227l20ll Europskog
parlamentaiVijećaocj elovitosti i transpaľentnost i veleprodajnog tľŽištaenergije

dipl.ing.
Privitak: Izvješóe o izvršenju mjera Akcijskog plana za2017. godinu
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lzVJEšćE zA 2oĹ7 . GoDlN U
o provedbi Uredbe EK br. t348l2ot4odĹ7. prosinca 2ot4. o izvješćivanju o podacima i provedbi
članka 8. stavaka 2.a 6. Uredbe (EU} br. t227lzotl Europskog parlamenta i Vijeća o cjelovitosti i
tra nsparentnost i veleprodainog tržištaenerglje

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je u 20t7. zaprimila dvije obavijesti (notifikaclje)
o sumnjivim transakcijama putem korištenja elektroničkog obrasca za prijavu sumnjivih transakcija,
iznimki i odgoda. Poveznica na elektronički obrazac objavljena je na internetskoj stranlcl HERA-e
httos://www hera.hr /h r
l/remit-oriiave.html
Prva obavijest (notifikacija) predana je 31. ožujka 2oL7. te je postupak po njoj još uvijek u tijeku.

Druga obavijest (notifikacija) predana je 11. prosinca 20L7., ali je zaključeno da je podnositelj
obavijesti (notifikacije) samo testirao elektroničkl obrazac s obzirom na to da isti ne sadrži nikakve
podatke.
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