IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog
računovodstva energetskih subjekata

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
provodi savjetovanje

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA)

Svrha dokumenta

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu i postupku vođenja razdvojenog
računovodstva energetskih subjekata mijenja se i dopunjuje kako slijedi:
- u Odluci se iza članka 2. dodaje članak 2.a. u kojem se propisuje da su obveznici
primjene Odluke i trgovac električnom energijom i trgovac plinom iz države
članice Europske unije ili ugovorne strane Energetske zajednice koji u Republici
Hrvatskoj obavlja energetsku djelatnost trgovine električnom energijom i
energetsku djelatnost trgovine plinom, te ima dozvolu za obavljanje navedenih
energetskih djelatnosti.
- u Prilogu 1. odjeljku Račun dobiti i gubitka, pododjeljku b) Poslovni rashodi, iza
riječi „ukupnim“ dodaje se riječ „direktnim“
- u članku 11. stavku 1. podstavku 1. riječ „bilancu“ zamjenjuje „izvještaj o
financijskom položaju (bilanca)“, a u podstavku 8. se brišu riječi „i na razini
društva“, dok se u stavku 2. iza riječi „društva“ dodaje zarez i riječi: „izuzev
izvještaja o novčanom tijeku i izvještaja o promjenama kapitala“.
- dodaje se Prilog 8. koji glasi: Izvještaj o prihodima od obavljanja energetske
djelatnosti trgovine električnom energijom i trgovine plinom
- u cijelom tekstu Odluke briše se riječ „pečat“

Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti bili
uključeni u postupak izrade
odnosno u rad stručne radne
skupine za izradu nacrta?

Kod postupka izrade nije sudjelovao nitko izvan HERA-e.

Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili na
neki drugi odgovarajući način?

DA. Javna rasprava je bila
otvorena od 18. srpnja do 17.
kolovoza 2016. godine.

Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti dostavili
svoja očitovanja?

Tijekom javne rasprave HERA nije zaprimila niti jedan obrazac za primjedbe koji
bi sadržavao primjedbe, mišljenja ili očitovanja energetskih subjekata ili dijela
zainteresirane i stručne javnosti.

Razlozi prihvaćanja /
neprihvaćanja pojedinih
primjedbi zainteresirane javnosti
na određene odredbe
nacrta/prijedloga

Tijekom javne rasprave HERA nije zaprimila niti jedan obrazac za primjedbe koji
bi sadržavao primjedbe, mišljenja ili očitovanja energetskih subjekata ili dijela
zainteresirane i stručne javnosti.

Troškovi provedenog
savjetovanja

Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove.

http://www.hera.hr/hr/html/savjetovanja.html

