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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 

Prvo plinarsko društvo d.o.o. za distribuciju plina 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Kardinala A. Stepinca 27, 

32 000 Vukovar 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

Antonija Glavaš, Ivana Ivančić 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

Opskrbljivač plinom, VBS, korisnik transportnog sustava 

Suglasnost za objavljivanje ovih primjedbi i prijedloga s 

nazivom predstavnika zainteresirane javnosti ili anonimno 

(upisati + ispred izabrane opcije) 

x Objava s nazivom predstavnika zainteresirane javnosti 

 Anonimna objava 

Datum izrade:  

 

 

______________________________________ 

(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 
 

PPD pozdravlja uvođenje koeficijenata za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na tromjesečnoj razini i 

koeficijenata za unutar dnevni kapacitet. 

Vezano uz iznose koeficijenata slažemo se s pristupom da je tromjesečna naknada za 

rezervaciju transportnog kapaciteta povoljnija za korisnika od mjesečne, ali skuplja od godišnje. 

Vezano uz iznos koeficijenata za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na tromjesečnoj razini predlažemo 

blago smanjenje za četvrto tromjesečje (listopad, studeni i prosinac)  s 0,2 na 0,17 budući da je za listopad mjesečni 

koeficijent niži, što bi dodatno učinilo konkurentnijom tromjesečnu rezervaciju i dovelo i do veće optimizacije 

rezervacije kapaciteta transportnog sustava i ekonomičnijeg poslovanja korisnika. 

 

Nažalost moramo konstatirati da je u tijeku savjetovanje vezano uz Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava, te 

da predmetni akt nije usuglašen s Prijedlogom izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za 

transport plina. 

Naime u Prijedlogu izmjena i dopuna Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina mogućnost 

trgovanja kapacitetima na tromjesečnoj i unutar dnevnoj razini uvodi se i na svim ulazima u i izlazima iz transportnog 

sustava, dok Prijedlog Mrežnih pravila transportnog sustava mogućnost trgovanja kapacitetima na tromjesečnoj i 

unutar dnevnoj razini uvodi predviđa samo na interkonekcijama. 

 

Kao korisnik transportnog sustava podržavamo mogućnost trgovanja kapacitetima na tromjesečnoj i unutar dnevnoj 

razini na svim ulazima u i izlazima iz transportnog sustava. 
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Primjedbe i prijedlozi za pojedine članke prijedloga propisa ili akta s obrazloženjem, odnosno 

podlogama 

 

Članak 1.  

Članak 2.  

Članak 3.  

Članak 4. Predlaže se da koeficijent za korištenje stalnog kapaciteta transportnog sustava na tromjesečnoj 

razini (KT) za listopad, studeni i prosinac iznosi 0,17. I dalje je to više nego dvostruko skuplje od 

rezervacije na godišnjoj razini. 

Članak 5.  

Članak 6.  

Članak 7.  

Članak 8.  

Članak 9.  

Članak 10.  

Članak 11.  

 


