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01.
Popis kolodvora (HRT 153), vrijedi od 13. prosinca 2009. (izvješće 18 – stavljanje izvan snage)
S valjanošću od 31. ožujka 2014. stavlja se izvan snage tarifa Popis kolodvora (HRT 153) sa svim
izmjenama i dopunama.
______________________________________________________________________________
02.
Popis kolodvora i pruga (HRT 153), vrijedi od 1. travnja 2014. (stupanje na snagu)
S valjanošću od 1. travnja 2014. na snagu stupa nova tarifa Popis kolodvora i pruga (HRT 153).
Popis kolodvora i pruga (HRT 153) za potrebe blagajničkog poslovanja tiskat će se kao posebna
naklada i biti odaslan prema razdjelniku.
Prilog 2 – Tablica udaljenosti od kolodvora do kolodvora tarife Daljinar za prijevoz robe na prugama
HŽ-a (HRT 154) postaje sastavni dio tarife Popis kolodvora i pruga i objavljuje se samo u elektronskom
obliku.
Tarifu HRT 153 potrebno je umetnuti u postojeće plastične korice s mehanizmom TARIFE ZA
PRIJEVOZ ROBE i to u prostor predviđen za to iza plastične pregrade s oznakom »153».
______________________________________________________________________________

03.
Daljinar za prijevoz robe na prugama Hrvatskih željeznica (HRT 154), vrijedi od 1. siječnja 2004.
(izvješće 16 – stavljanje izvan snage)
S valjanošću od 31. ožujka 2014. stavlja se izvan snage tarifa Daljinar za prijevoz robe na
prugama HŽ –a (HRT 154) sa svim izmjenama i dopunama.
Prilog 2 – Tablica udaljenosti od kolodvora do kolodvora ove tarife postaje sastavni dio tarife Popis
kolodvora i pruga (HRT 153) i objavljuje se samo u elektronskom obliku.
______________________________________________________________________________

04.
Cjenik usluga (HRT 156), vrijedi od 1.siječnja 2013. (5. izmjene i dopune)
S valjanošću od 1. travnja 2014. na snagu stupaju 5. izmjene i dopune tarife Cjenik usluga (HRT
156). Predmet izmjena i dopuna je odjeljak 3 – naknade za posebne usluge. Izmjena i dopuna odnosi se
na rubne brojeve:
23 (Naknada za izvanredne pošiljke),
35 (Naknada za postavljanje na posebne ili na industrijske kolosijeke u odredišnom kolodvoru),
36 (Naknada za postavljanje na posebne ili na industrijske kolosijeke u otpremnom kolodvoru),
37 (Naknada za manevriranje u otpremnom kolodvoru),
38 (Naknada za manevriranje u odredišnom kolodvoru).
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U istom odjeljku rubni brojevi:
82.40 (Uporaba prijevoznikova stovarišta),
82.50 (Davanje vagona u zakup),
82.60 (Naknada Utovar i istovar na otvorenoj pruzi),
82.70 – 82.75 (Iznajmljivanje prijevozne mehanizacije),
82.90 (Uvršćivanje vagona korisnika prijevoza u vozni park HŽ Carga) brišu se.
Stranice na kojima je došlo do izmjena i dopuna evidentirane su na stranici 2 (izmjene i dopune)
tarife HRT 156.
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