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Obrazac za dostavu primjedbi na Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja 

iznosa tarifnih stavki za transport plina 

 

OBRAZAC 

SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Prijedlog izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja 

iznosa tarifnih stavki za transport plina 

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 

javnosti 

INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d., Zagreb 

 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Avenija Većeslava Holjevca 10, 10020 Zagreb 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

Emanuel Kovačić, Direktor Sektora za odnose  s vanjskim 

subjektima 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

Voditelj bilančne skupine  

INA – INDSUTRIJA NAFTE d.d. 

Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s 

nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno 

(upisati + ispred izabrane opcije) 

+ Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti 

 Anonimna objava 

Datum izrade: 12.10.2015. 

 

 

______________________________________ 

(potpis ovlaštene osobe) 

 

 

 

Napomene: 

1. U nastavku ovog obrasca upisuju se načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta te primjedbe i prijedlozi 

za pojedine članke. Tablice se mogu slobodno proširivati. 

2. Ukoliko se obrazac primjedbi šalje poštom ili faksom (01/6115-344), obrazac je potrebno potpisati. 

Obrasci se šalju na adresu 

 Hrvatska energetska regulatorna agencija 

 „za savjetovanje“ 

 Ulica grada Vukovara 14 

 10000 Zagreb  
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Načelne primjedbe na prijedlog propisa ili akta 
 

- Prijedlog za uvođenje drugih koeficijenata za kvartalne rezervacije 

- Prijedlog da se svaka ulazna i/ili izlaznu mjerno redukcijsku stanicu koja se stavlja u funkciju tijekom plinske 

godine da se za navedene stanice primjenjuje godišnji koeficijent rezervacije kapaciteta. (do isteka tekuće 

plinske godine). 
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Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno 

podlogama 

 

Članak 31. PRIJEDLOG: 

Predlažemo koeficijente za tromjesečni kapacitet (KT) kako slijedi: 

Siječanj, veljača, ožujak = 0,15 

Travanj, svibanj, lipanj = 0,05  

Srpanj, kolovoz, rujan = 0,05  

Listopad, studeni, prosinac = 0,15  

 

Također predlažemo da svaka ulazna i/ili izlaznu mjerno redukcijsku stanicu koja se stavlja u 

funkciju tijekom plinske godine da se za navedene stanice primjenjuje godišnji koeficijent 

rezervacije kapaciteta. (do isteka tekuće plinske godine). 

Članak 2.  

Članak 3.  

Članak 4.  

Članak 5.  

Članak 6.  

Članak 7.  

Članak 8.  

Članak 9.  

Članak 10.  

Članak 11.  

 


