GRADSKA PLINARA BJELOVAR d.o.o., Blajburških žrtava 18, 43000 Bjelovar, OIB 72439215688, (u
daljnjem tekstu: Operator distribucijskog sustava), kojeg zastupa direktor Srećko Ezgeta, dipl. ing.
(u daljnjem tekstu: Operator distribucijskog sustava),
i
________________________________________ OIB __________________, kojeg zastupa direktor
________________________________
(u daljnjem tekstu: Opskrbljivač plinom),
i
________________________________________, OIB __________________, Predstavnik
suvlasnika ili druga osoba ovlaštena za zastupanje suvlasnika zajedničke kotlovnice
(u daljnjem tekstu: Predstavnik suvlasnika),

(zajedno u daljnjem tekstu: Sporazumne strane)

sklapaju dana __________________ _____. godine u Bjelovaru,

SPORAZUM O RASPODJELI ISPORUČENE ENERGIJE PLINA ZAJEDNIČKOJ
KOTLOVNICI NA OBRAČUNSKOM MJERNOM MJESTU

Broj obračunskog mjernog mjesta ___________

DEFINICIJA OBRAČUNSKOG MJERNOG MJESTA NA KOJEM SE VRŠI RASPODJELA
ISPORUČENE ENERGIJE

Članak 1.

Sukladno članku 68. stavak 14.-20. Mrežnih pravila distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19) za obračunsko
mjerno mjesto na kojem se plinom opskrbljuje zajednička kotlovnica iz koje se toplinska energija isporučuje
kupcu iz kategorije kućanstvo koji koristi opskrbu u obvezi javne usluge i kupcu koji nije kućanstvo, a da pri
tome Predstavnik suvlasnika nije sklopio ugovor o potrošnji toplinske energije s pravnom ili fizičkom osobom
koja obavlja djelatnost kupca u skladu sa zakonom kojim se uređuje toplinska energija, operator
distribucijskog sustava dužan je ukupnu izmjerenu energiju plina utrošenu za proizvodnju toplinske energije
raspodijeliti na energiju plina utrošenu za proizvodnju toplinske energije isporučenu kupcima iz kategorije
kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge i na energiju plina utrošenu za proizvodnju toplinske
energije isporučenu kupcima koji nisu kućanstvo, te podatke o raspodijeli dostaviti opskrbljivaču plinom uz
podatke o očitanju obračunskog mjernog mjesta.
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PREDMET, POČETAK PRIMJENE I TRAJANJE SPORAZUMA

Članak 2.
Predmet Sporazuma je utvrđivanje načina i uvjeta raspodjele isporučene energije plina za obračunsko
mjerno mjesto.
Identifikacijski broj :
Adresa:
Krajnji kupac:
Izlaz iz distribucijskog sustava:

Za postojeća obračunska mjerna mjesta na plinskom distribucijskom sustavu, početak primjene ovog
Sporazuma je dan potpisivanja istog. Za obračunska mjerna mjesta u postupku priključenja, početak
primjene Sporazuma je datum montaže plinomjera.
Ovaj Sporazum sklapa se za razdoblje važenja Ugovora o opskrbi plinom sklopljenih između krajnjih kupaca
(Privitak 1) i Opskrbljivača plinom (potpisnikom Sporazuma).

UVJETI I NAČIN RASPODJELE ISPORUČENE ENERGIJE PLINA
Članak 3.
Za sva obračunska mjesta, prema članku 1. ovog Sporazuma, Operator distribucijskog sustava izvršit će
raspodjelu ukupno izmjerene energije plina na energiju isporučenu krajnjim kupcima iz kategorije kućanstvo
i energiju isporučenu krajnjim kupcima koji nisu kućanstvo temeljem udjela u ukupnoj potrošnji toplinske
energije proizvedene iz isporučenog plina, navedenih kategorija kupaca sa Popisa krajnjih kupaca, Privitak
1, koji je sastavni dio ovog Sporazuma.
Popis krajnjih kupaca iz Privitka 1 daje i ažurira Predstavnik suvlasnika na obrascu koji je Operator
distribucijskog sustava pripremio i javno objavio na web stranici ww.gpb.hr .
Popis krajnjih kupaca mora biti uredno ispunjen i dostavljen Opskrbljivaču plinom i Operatoru distribucijskog
sustava prije potpisivanja ovog Sporazuma.
Popis krajnjih kupaca mora minimalno sadržavati podatke o:
- Imenu i prezimenu krajnjih kupaca koji koriste toplinsku energiju proizvedenu iz isporučenog plina na
predmetnom obračunskom mjernom mjestu
- OIB-u krajnjih kupaca koji koriste toplinsku energiju proizvedenu iz isporučenog plina na predmetnom
obračunskom mjernom mjestu
- Kategoriju kupca (da kućanstvo, ne kućanstvo)
- Udio grijanog prostora pojedinog kupca u ukupnom grijanom prostoru građevine
Predstavnik suvlasnika dužan je Popis krajnjih kupaca iz Priloga 1 ažurirati nakon svakog obračuna
toplinske energije po očitanju stanja potrošnje isporučenog plina.
Očitanje potrošnje plina na predmetnom obračunskom mjernom mjestu vrši se zadnji radni dan u tekućem
mjesecu te dostavlja Predstavniku suvlasnika do četvrtog u narednom mjesecu, a Opskrbljivaču plinom
zajedno s podacima o raspodjeli do osmog u narednom mjesecu.

Sporazum o raspodjeli isporučene energije plina

2

Ukoliko Predstavnik suvlasnika ne dostavi ažurirani podatak o udjelima izmjerene potrošene toplinske
energije svakog pojedinog kupca u ukupnoj potrošenoj toplinskoj energiji proizvedenoj iz plina isporučenog
na predmetnom obračunskom mjernom mjestu, Operator distribucijskog sustava raspodjelu isporučene
energije vrši temeljem udjela grijanog prostora krajnjih kupaca toplinske energije koje je Predstavnik
suvlasnika naveo u Popisu krajnjih kupaca, Privitak 1.

DOSTAVA OBAVIJESTI I PODATAKA
Članak 4.
Dostava svih obavijesti i podataka o raspodjeli između sporazumnih strana obavlja se primarno
elektroničkom poštom na adrese naznačene u potpisanom obrascu Sporazuma.
Svaku promjenu podataka, Predstavnik suvlasnika dužan je dostaviti i o istoj pisanim putem,
preporučenom pošiljkom, sve sporazumne strane obavijestiti.

OPERATOR
DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

OPSKRBLJIVAČ PLINOM

PREDSTAVNIK
SUVLASNIKA/OSOBA
OVLAŠTENA ZA
ZASTUPANJE SUVLASNIKA

Odgovorna osoba za operativne kontakte
Ime i prezime:
Telefon:
Fax:
Mobitel:
E-mail:
Odgovorna osoba za dostavu podataka iz Privitka 1
Ime i prezime:
Telefon:
Fax:
Mobitel:
E-mail:

Operator distribucijskog sustava:

Predstavnik suvlasnika:

Opskrbljivač:

Gradska plinara Bjelovar d.o.o

___________________

________________

___________________

________________

Direktor:

_________________________
Srećko Ezgeta, dipl. ing.
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PRIVITAK 1 SPORAZUMU ZA RASPODJELU ISPORUČENE ENERGIJE PLINA
Sporazum broj:

POPIS KRAJNJIH KUPACA:

RB

IME I PREZIME/ NAZIV KRAJNJEG
KUPCA

ETAŽNA CJELINA
naziv/oznaka/kat

GRUPA KUPCA

STAN 1

KUĆANSTVO DA

POSLOVNI PROSTOR 1

KUĆANSTVO NE

OIB

UDIO GRIJANOG PROSTORA

UKUPNO ( MORA BITI = 1)
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UDIO UKUPNO POTROŠENE
TOPLINSKE ENERGIJE U UKUPNO
POTROŠENOJ

