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Obrazac za dostavu primjedbi na prijedlog  

KRITERIJA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA 

 IZGRADNJU I POGON IZRAVNOG PLINOVODA 

 

OBRAZAC 

SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

Naziv prijedloga propisa ili akta Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i 

pogon izravnog plinovoda 

Naziv tijela nadležnog za izradu prijedloga Hrvatska energetska regulatorna agencija 

Naziv, odnosno ime i prezime predstavnika zainteresirane 

javnosti 

INA - Industrija nafte, d.d. 

Adresa predstavnika zainteresirane javnosti 

 

Av. Većeslava Holjevca 10 

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala 

primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje 

predstavnika zainteresirane javnosti 

Emanuel Kovačić 

Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje 

predstavljate 

 

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: 31.07.2017. 

 

 

______________________________________ 

(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 
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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.  

Članak 5. Članak 5. stavak (2) – Predlažemo izmjenu teksta na slijedeći način: 

Energetski subjekt ili krajnji kupac iz članka 4. ovih Kriterija kojemu je 

izdana suglasnost za gradnju izravnog plinovoda može svoju građevinu 

priključiti i na transportni sustav ili mrežu proizvodnih plinovoda. 

Članak 5. stavak (9) – Budući da se u stavku (7) dozvoljava da na izravni 

plinovod bude priključen energetski subjekt ili krajnji kupac iz toga 

slijedi da bi troškove izgradnje izravnog plinovoda mogao podmiriti 

energetski subjekt ili krajnji kupac, a ne samo krajnji kupac kao što je 

predloženo. 

 

Članak 6. Članak 6. stavak (1) podstavak -7 – Nije logično da se izravni plinovod 

spaja na transportni sustav kad je njegova izgradnja odobrena 

temeljem odbijanja prava pristupa transportnom sustavu (plinskom 

sustavu). Predlažemo promjenu na slijedeći način:  

- U slučaju da se građevina energetskog subjekta ili krajnjeg kupca 

priključuje i na transportni sustav, mišljenje operatora 

transportnog sustava o zahtjevima energetskog subjekta ili 

krajnjeg kupca vezano za priključenje na transportni sustav, 

tehničku sigurnost zahvata i sigurnost opskrbe plinom. 

Članak 6. stavak (1) podstavak -8 – U slučaju prihvaćanja predložene 

izmjene podstavka 7 podstavak 8 se briše jer se tada izravni plinovod 

ne priključuje na transportni sustav. 

 

Članak 7.  

Članak 8.  

 

 


