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Na temelju članka 13. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (''Narodne novine'', broj 68/01), 
Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti na 22. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2003. 
godine, donijelo je  
 

 
          O D L U K U 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA  
TEHNIČKE UVJETE ZA PRISTUP TRANSPORTNIM KAPACITETIMA 

JADRANSKOG NAFTOVODA d.d. 
 

I. 
Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti (dalje u tekstu: Vijeće za regulaciju) suglasno je s  
Tehničkim uvjetima za pristup transportnim i skladišnim kapacitetima Jadranskog naftovoda 
d.d. od 18. srpnja 2003. (broj i znak I-984/03). 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 

Ispunjavanje Tehničkih uvjeta za pristup transportnim i skladišnim kapacitetima Jadranskog 
naftovoda d.d. (dalje u tekstu: Tehnički uvjeti)  u skladu s člankom 4. stavak 1. Zakona o tržištu 
nafte i naftnih derivata (NN 68/01) nužan je preduvjet za pregovore i zaključivanje ugovora o 
transportu nafte i naftnih derivata.  
Vijeće za regulaciju zaduženo je za osiguranje preglednog i nepristranog djelovanja tržišta 
energije. Transport nafte i naftnih derivata obavlja se, prema članku 1. Zakona o tržištu nafte i 
naftnih derivata, kao tržišna djelatnost. Stoga se, uz izvršavanje obveza propisanih člankom 13. 
Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, donošenjem i objavljivanjem Tehničkih uvjeta 
olakšava provedba zadaća Vijeća za regulaciju definiranih člankom 1. Zakona o regulaciji 
energetskih djelatnosti (NN 68/01, 109/01).  

Jadranski naftovod d.d. (dalje u tekstu JANAF) dostavio je Vijeću za regulaciju dopisom od 18. 
srpnja 2003. (broj i znak I-984/03) hrvatski izvornik Tehničkih uvjeta koji obvezuju JANAF i 
sve njegove korisnike.  
Vijeće za regulaciju zatražilo je stručno mišljenje Energetskog instituta «Hrvoje Požar», 
neprofitne pravne osobe koja u skladu s člankom 8. stavak 2. Zakona o regulaciji energetskih 
djelatnosti (NN 68/01 i 109/01), a na temelju Odluke Vlade (NN 147/01) obavlja stručne 
poslove i priprema prijedloge akata Vijeća. Na sjednici Savjeta za tehnička pitanja, propise i 
norme održanoj 15. rujna 2003. provedena je stručna rasprava o Tehničkim uvjetima. 
Prije odlučivanja o Tehničkim uvjetima, Vijeće za regulaciju analiziralo je tekst Tehničkih 
uvjeta, a osobito pozorno odredbe o kojima je detaljnije raspravljano na sjednici Savjeta te na 
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koje je Energetski institut «Hrvoje Požar» ukazao u svojem stručnom mišljenju. Razmotrivši 
argumente korisnika, JANAF-a te neprofitne pravne osobe koja za Vijeće za regulaciju obavlja 
stručne poslove, te uzimajući u obzir činjenicu da se Tehnički uvjeti, uz minimalne izmjene, 
primjenjuju u praksi kao sastavni dio ugovora o transportu, Vijeće za regulaciju energetskih 
djelatnosti na svojoj je 22. sjednici održanoj 27. studenoga odlučilo je kao u izrjeci.  
 

                 PREDSJEDNIK  
 

    Dr. sc. Mićo Klepo, dipl. ing. 
 
 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Jadranski naftovod d.d. 
2. Ministarstvo gospodarstva, na znanje 
3. Pismohrani, ovdje 

 
 


