HRVATSKI OPERATOR PRIJENOSNOG SUSTAVA d.o.o. Zagreb, Kupska 4, OIB: 13148821633,
(u
daljnjem
tekstu:
HOPS),
kojeg
zastupa
predsjednik
Uprave
Društva
______________________________________________
IBAN: HR9723400091110177451 (Privredna banka Zagreb)

i
Podaci ugovorne strane [Korisnik mreže, adresa, OIB, ovlašteni zastupnik/opunomoćenik,
IBAN i naziv banke]

(HOPS i Korisnik mreže zajednički u daljnjem tekstu: Ugovorne strane)
sklopili su

UGOVOR
O KORIŠTENJU MREŽE _____________________

broj: __/__

1. UVODNE ODREDBE


podaci o ugovornim stranama,



broj elektroenergetske suglasnosti i dan izdavanja,



podaci o priključnoj snazi.

2. PREDMET UGOVORA


definira se predmet ugovora i utvrđuju opći uvjeti korištenja mreže.

3. MJESTO RAZGRANIČENJA I OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO


elektroenergetske veličine obračunskog mjernog mjesta,



uvjeti pristupa obračunskom mjernom mjestu i uvjeti očitanja.

4. UVJETI ZA KORIŠTENJE MREŽE


preduvjeti za korištenje mreže,



uvjeti korištenja snage, kod krajnjeg kupca s mjerenjem snage i proizvođača,



razina kvalitete opskrbe električnom energijom,



razina dopuštenog negativnog povratnog utjecaja na mrežu,



uvjeti pristupa obračunskom mjernom mjestu i uvjete očitanja,



uvjete kod kojih je korisnik mreže dužan pristupiti ograničenju potrošnje i/ili isporuke
ugovorene električne energije i snage,



ostali uvjeti korištenja mreže.

5. NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE


način prikupljanja obračunskih podataka,



način obračuna naknade za korištenje mreže.

6. OČITANJE I OBRAČUN ELEKTRIČNE ENERGIJE


obveza dostave podataka planiranih vršnih radnih snaga ili planirane proizvodnje na
obračunskom mjernom mjestu za korisnika mreže,



mjerne usluge.

7. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE


opis i vrstu poslovnih podataka koji podliježu obvezi osiguranja tajnosti,



način informiranja o važećim cijenama, naknadama i davanjima te standardnim rokovima i
uvjetima, osobito u pogledu pristupa mreži i korištenja usluga,



način izvještavanja i razmjene podataka,



način utvrđivanja i obračuna štete u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora,



sredstvo osiguranja plaćanja za obaveze Korisnika mreže,



ostale međusobne obveze.

1

8. RASKID UGOVORA


uvjeti za raskid i otkaz ugovora.

9. PRIJELAZNE ODREDBE


način rješavanja sporova.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Zagreb, ________________

___________________________________

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

_________________________________

predsjednik Uprave

_________________________________

______________________________

________________________________
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Privitci:
Privitak 1. - Jednopolna shema s mjestom razgraničenja vlasništva između HOPS-a i Korisnika
mreže
Privitak 2. - Pregled OMM-a postrojenja Korisnika mreže s EIC oznakama
Privitak 3. - Pregled temeljnih podataka o mjernoj i komunikacijskoj opremi za obračunska mjerna
mjesta postrojenja Korisnika mreže
Privitak 4. - Pregled osoba ovlaštenih za izvršenje poslova uređenim Ugovorom
Privitak 5. - Plan vršne radne snage za postrojenje Korisnika mreže
Privitak 6. - Ostali privitci predviđeni ugovorom o priključenju
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Privitak 1. - Jednopolna shema s mjestom razgraničenja vlasništva između HOPS-a i ___________________

Privitak 2. - Pregled OMM-a postrojenja Korisnika mreže s EIC oznakama

Privitak 3.- Pregled temeljnih podataka o mjernoj i komunikacijskoj opremi obračunskog mjernog
mjesta

Privitak 4. - Pregled osoba ovlaštenih za izvršenje poslova uređenim Ugovorom
Za HOPS:
R.
BR.

IME I PREZIME OVLAŠTENE
OSOBE

OPIS POSLOVA

ADRESA

TELEFON

OPIS POSLOVA

ADRESA

TELEFON

TELEFAKS

E- MAIL

1.
2.
3.

Za _______________________:
R.
BR.
1.
2.
3.

IME I PREZIME OVLAŠTENE
OSOBE

TELEFAKS

E- MAIL

Privitak 5. – Plan vršne radne snage za _____________________________

