Novi opskrbljivač:

Naziv krajnjeg kupca:
OIB :
Adresa:
Osoba ovlaštena za
zastupanje kupca:
Broj telefona
(fiksni/mobilni):
E-mail adresa:

KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika
Rijeka
19081493664
Školjić 15, 51000 Rijeka
Marin Rajčić dipl.ing, direktor

Crodux plin d.o.o.
Savska Opatovina 36, 10 000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 50388109754, MBS 080525050
Telefon:
+385 1 5559 060 / 4590 580
Telefaks: +385 1 5559 069
E-mail:
struja@crodux-energy.hr
Web:
www.crodux-plin.hr
ERSTE:
2402006-1100721754
IBAN:
HR1824020061100721754

051 / 333 434
promet@autotrolej.hr

ZAHTJEV ZA SKLAPANJE NOVOG UGOVORA O OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA KRAJNJEG KUPCA
IZ KATEGORIJE PODUZETNIŠTVO BROJ: 0156-16
Krajnji kupac podnosi ovaj Zahtjev Novom opskrbljivaču za obračunska mjerna mjesta, koja su navedena u
Prilogu I. Prijedloga novog ugovora o opskrbi električnom energijom (novi ugovor o opskrbi).
Trajanje ugovora o opskrbi, uvjeti za obnavljanje i raskid ugovora ili prestanak pružanja usluga te svi ostali
uvjeti opskrbe određeni su novim ugovorom o opskrbi i uvjetima opskrbe električnom energijom Novog
opskrbljivača, koji su sastavni dio ovog Zahtjeva te ih Krajnji kupac potpisom ovog Zahtjeva u cijelosti
prihvaća.
Krajnji kupac potpisom ovog Zahtjeva daje ovlaštenje:
-

-

Novom opskrbljivaču da u njegovo ime i za njegov račun obavlja sve radnje vezane uz postupak
promjene opskrbljivača, uključivo i pribavljanje mjernih podataka za obračunsko mjerno mjesto
krajnjeg kupca, koje je predmet novog ugovora o opskrbi,
Operatoru sustava za raskid ugovora o opskrbi s Postojećim opskrbljivačem.

Očekivani datum početka primjene novog ugovora o opskrbi: 01.11.2016.
Potpisom ovog Zahtjeva Krajnji kupac potvrđuje da je upoznat s uvjetima novog ugovora o opskrbi, pravilima
o promjeni opskrbljivača, važećim uvjetima novog opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, općim
uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom te prihvaća sve odredbe sadržane u ovom
Zahtjevu.
U _________________________ dana ___________godine
Za Krajnjeg kupca:
Direktor
Marin Rajčić dipl.ing.

KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka, Školjić 15, 51000 Rijeka, OIB: 19081493664, kao krajnji kupac
električne energije, kojeg zastupa direktor Marin Rajčić dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Kupac)
i
CRODUX PLIN d.o.o., Savska Opatovina 36, 10090 Zagreb, OIB: 50388109754, kao opskrbljivač električnom
energijom, kojeg zastupa izvršni direktor za električnu energiju Ivan Jelčić, po punomoći (u daljnjem tekstu:
Opskrbljivač)
sklopili su danas, ___________________ sljedeći

UGOVOR O OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KRAJNJEG KUPCA
Broj: 0156-16
I.

II.

UVODNE ODREDBE

Članak 1.
(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju:
 da je Opskrbljivač ovlašten obavljati djelatnost opskrbe električnom energijom temeljem Dozvole
Hrvatske energetske regulatorne agencije za obavljanje energetske djelatnosti broj: 0805250500571/11-1/14 od 26.02.2014. godine;

da Kupac temeljem odredaba Zakona o tržištu električne energije ima status krajnjeg kupca koji nije
kućanstvo.
(2) Opskrbljivač i Kupac kada se spominju zajedno nazivaju se Ugovorne strane.
PREDMET UGOVORA

Članak 2.
(1) Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa Opskrbljivača i Kupca vezano za opskrbu električnom
energijom Kupca od strane Opskrbljivača, u skladu s važećim Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu
električnom energijom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).
(2) Kupac potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je suglasan i prihvaća da se na predmetni Ugovor primjenjuju
važeći Uvjeti opskrbe električnom energijom -kategorija poduzetništvo, objavljeni na web stranici
Opskrbljivača (u daljnjem tekstu: Uvjeti opskrbe), kojima su regulirani svi uvjeti po kojima Opskrbljivač pruža
uslugu opskrbe električnom energijom. Uvjeti opskrbe sastavni su dio ovog Ugovora.
(3) U slučaju neslaganja Uvjeta opskrbe i odredbi ovog Ugovora primjenjuju se odredbe Ugovora.
III. OBRAČUNSKA MJERNA MJESTA

Članak 3.
(1) Obračunska mjerna mjesta Kupca su mjesta u mreži na kojima se pomoću brojila i ostale mjerne opreme
obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna, a ista su navedena u Popisu obračunskih
mjernih mjesta Kupca koji se nalazi u Prilogu I. ovog Ugovora.
(2) Ukoliko dođe do promjena na obračunskom mjernom mjestu ili ukidanja pojedinog mjernog mjesta, Kupac je
o tome obvezan odmah obavijestiti Opskrbljivača te prestaje obveza iz ovog Ugovora za to obračunsko mjerno
mjesto, što će ugovorne strane utvrditi sklapanjem Dodatka ovom Ugovoru. Za svako novo obračunsko
mjerno mjesto Kupca koje će biti predmet ovog Ugovora, ugovorne strane sklopit će Dodatak ovom Ugovoru.
IV. MJERNI PODATAK

Članak 4.
(1) Mjerni podatak je količina električne energije u kWh, električne snage u kW ili petnaest minutne prosječne
snage za cijelo obračunsko razdoblje, a koje ovisno o tarifnom modelu služi za obračun električne energije.
(2) Mjerne podatke utvrđuje nadležni Operator sustava, mjernim uređajima na Obračunskim mjernim mjestima
Kupca, sukladno Općim uvjetima i važećim Mrežnim pravilima.
V.

UGOVARANJE ENERGETSKIH VELIČINA

Članak 5.
(1) Podatke o planiranim energetskim veličinama po obračunskim razdobljima, koje su predmet ovog Ugovora
(Ugovorene mjesečne energetske veličine), Kupac je naveo u Prilogu II. ovog Ugovora.
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(2) O promjeni podataka iz Priloga II. ovog Ugovora Kupac je obvezan obavijestiti Opskrbljivača, putem
elektronske pošte na adresu: struja@crodux-energy.hr. najkasnije u roku od 15 dana prije početka
obračunskog razdoblja na koje se promjena odnosi.
VI. OBRAČUN, CIJENA I PROMJENA CIJENE
Članak 6.
(1) Opskrbljivač će obračunavati električnu energiju za obračunsko razdoblje. Obračunsko razdoblje je
vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun stvarno utrošene električne energije i iznosi 30+/-3 dana.
(2) Obračun električne energije obavlja se temeljem mjernih podataka iz članka 4. ovog Ugovora za svako
obračunsko mjesto iz članka 3. ovog Ugovora, sukladno ugovorenom tarifnom modelu.
(3) Cjenik električne energije, način obračuna stvarno utrošene električne energije i način promjene cijene
sadržani su u Prilogu III. ovog Ugovora.
VII. PLAĆANJE

Članak 7.
(1) Opskrbljivač izdaje Kupcu jedinstven račun za sva obračunska mjerna mjesta iz članka 3. ovog Ugovora, sa
specifikacijom potrošnje električne energije po obračunskim mjernim mjestima, u roku od 5 (pet) dana od
dana primitka odnosno preuzimanja mjernih podataka od strane nadležnog Operatora sustava.
(2) Prema zahtjevu Kupca, Opskrbljivač će dostaviti račun Kupcu odmah nakon izdavanja i to elektroničkom
poštom na adresu:______________________________________________________________________.
(3) Kupcu se pisani račun dostavlja na adresu Kupca iz ovog Ugovora. Kupac može pisanim putem od
Opskrbljivača zatražiti da mu se račun dostavlja na drugu adresu.
(4) Kupac je dužan odmah obavijestiti Opskrbljivača ukoliko ne zaprimi račun do 15. dana u tekućem mjesecu za
prethodni mjesec.
Članak 8.
(1) Kupac će uplatu izvršiti na žiro račun Opskrbljivača u roku od 30 dana od dana izdavanja računa. U slučaju da
Kupac ne izvrši svoju obvezu iz ovog stavka niti u roku od 15 dana od dana dostavljanja dodatne pisane
opomene Opskrbljivača, Opskrbljivač je ovlašten obustaviti isporuku električne energije i jednostrano
raskinuti ovaj Ugovor pisanom izjavom o raskidu, bez otkaznog roka, u kojem je slučaju Kupac obvezan platiti
Opskrbljivaču na ime ugovorne kazne zbog prijevremenog raskida Ugovora iznos utvrđen u članku 10.5. Uvjeta
opskrbe.
(2) Ukoliko Kupac ne plati račun na način i u roku utvrđenom u ovom Ugovoru, za kašnjenje je dužan platiti
obračunatu zakonsku zateznu kamatu.
(3) Kupac može djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun u roku od 15 dana od dana izdavanja
računa, pri čemu je neosporeni dio računa dužan platiti u roku dospijeća. Opskrbljivač će odgovoriti na
prigovor Kupca u roku od 8 dana od dana primitka prigovora. U slučaju prihvaćanja prigovora, Opskrbljivač
će izdati Kupcu novi račun za osporeni dio s novim datumom dospijeća.
(4) U slučajevima ako se Kupčev poslovni (transakcijski) račun nalazi u blokadi više od 7 (sedam) dana ili je nad
Kupcem otvoren predstečajni ili stečajni postupak, Opskrbljivač je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor
pisanom izjavom o raskidu, bez otkaznog roka.
VIII. INSTRUMENTI OSIGURANJA

Članak 9.
(1) Opskrbljivač je dostavio bjanko zadužnicu u iznosu na 100.000,00 kn (stotisuća kuna) na početku potpisivanja
prvog Ugovora o opskrbi električnom energijom od 4 prema Okvirnom sporazumu.
(2) U slučaju da Opskrbljivač ne podmiri svoje obveze iz ovog Ugovora o njihovom dospijeću, Opskrbljivač
ovlašćuje Kupca da namiri svoju dospjelu novčanu tražbinu iz ovog Ugovora putem ugovorenog instrumenta
osiguranja iz prethodnog stavka ovog članka. U slučaju da Kupac iskoristi instrument osiguranja iz stavka 1.
ovog članka radi prisilne naplate svoje tražbine, Opskrbljivač je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana
pisanog zahtjeva Kupcu, dostaviti Kupcu novi istovrsni instrument osiguranja ili drugi instrument osiguranja
na iznos koji je iskorišten/aktiviran.
IX. PRIJENOS UGOVORA
Članak 10.
(1) Ugovorne strane su suglasne da niti jedna ugovorna strana ne može djelomično niti u cijelosti prenijeti ovaj
Ugovor, niti ustupiti prava i obveze iz ovog Ugovora bez prethodne pisane suglasnosti druge ugovorne strane.
Takav pristanak ne smije biti bezrazložno odgađan ili uskraćen.
(2) Radi izbjegavanja dvojbe, prijenos iz stavka 1. ovog članka bit će na snazi od datuma kad ugovorna strana
Prenositelj primi pisanu suglasnost druge ugovorne strane o pristanku na takav prijenos.
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(3) Opskrbljivač je obvezan o prijenosu iz stavka 1. ovog članka bez odgađanja obavijestiti nadležnog Operatora
sustava.
X.

TRAJANJE UGOVORA

Članak 11.
(1) Ovaj Ugovor se sklapa na vremensko razdoblje u trajanju od 12 mjeseci.
(2) Navedeno razdoblje iz stavka 1. ovog članka počinje teći od prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca
u kojem je uspješno izvršena promjena opskrbljivača sukladno Pravilima o promjeni opskrbljivača
električnom energijom.
XI. RASKID UGOVORA
Članak 12.
(1) Ugovorne strane su suglasne da neće raskidati ovaj Ugovor unutar pojedinog razdoblja od 12 (dvanaest)
mjeseci, ukoliko druga ugovorna strana uredno izvršava ovim Ugovorom preuzete obveze.
(2) Prijevremeni raskid Ugovora i posljedice takvog raskida na prava i obveze Ugovornih strana regulirane su u
članku 10. Uvjeta opskrbe.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, a isporuka
električne energije po ovom Ugovoru započinje s danom 01.11.2016. godine, odnosno s prvim danom
slijedećeg obračunskog razdoblja nakon što je Opskrbljivač zaprimio Potvrdu o usklađenosti ugovora o
opskrbi s ugovorom o korištenju mreže od strane Operatora distribucijskog sustava, o čemu će Opskrbljivač
obavijestiti Kupca.
(2) Kupac potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je prije sklapanja Ugovora bio upoznat s Uvjetima opskrbe te da
pristaje na njihovu primjenu.
Članak 14.
Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora Ugovorne strane nastojat će riješiti sporazumno, a u slučaju
nemogućnosti takvog rješenja, spor će se riješiti kod nadležnog suda u Zagrebu.
Članak 15.
Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan)
primjerak.
Članak 16.
(1) Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:
Prilog I. - Podaci o obračunskim mjernim mjestima
Prilog II. – Ugovorene mjesečne energetske veličine
Prilog III. – Cijene, obračun i promjena cijene
Prilog IV.- Uvjeti opskrbe električnom energijom –kategorija poduzetništvo.
(2) Sve dospjele obveze po ovom Ugovoru Kupac je obvezan izvršiti i nakon isteka razdoblja na koje je Ugovor
sklopljen.
(3) Potpisom ovog Ugovora Kupac potvrđuje da je ovaj Ugovor konačan i razumljiv, sklopljen slobodno i bez prisile
te je suglasan s njegovim sadržajem i prilozima u cijelosti.
Za Opskrbljivača:
Izvršni direktor,
po punomoći
Ivan Jelčić

Za Kupca:
Direktor
Marin Rajčić dipl.ing.

_________________________________

_________________________________
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PRILOG I.
POPIS OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA
Tabela 1
Red.
broj

Šifra OMM

1

1208953334

2

1208907730

3

1208905444

4

1200891673

5

1200891665

6

1200787627

Naziv OMM
KD AUTOTROLEJ D.O.O.JELAČIĆEV TRG
KD AUTOTROLEJ D.O.O.FIUMARA 13
KD AUTOTROLEJ D.O.O.ŠKOLJIĆ 4-BAZEN
KD AUTOTROLEJ D.O.O.ŠKOLJIĆ
KD AUTOTROLEJ D.O.O.ŠKOLJIĆ 4-KOTLOV.
KD AUTOTROLEJ D.O.O

Adresa OMM
JELAČIĆEV TRG 3, 51000 RIJEKA

Tarifni
model
33 - CRVENI

FIUMARA 13 D, 51000 RIJEKA

32 - PLAVI

ŠKOLJIĆ 4, 51000 RIJEKA

31 - BIJELI

ŠKOLJIĆ 15, 51000 RIJEKA

33 - CRVENI

ŠKOLJIĆ 4, 51000 RIJEKA

31 - BIJELI

DELTA BB, 51000 RIJEKA

33 - CRVENI

Za Kupca:
Direktor
Marin Rajčić dipl.ing.
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PRILOG II.
UGOVORNE ENERGETSKE VELIČINE
Tabela 2 - Ugovorene mjesečne energetske veličine

Mjesec

Godina

Studeni
2016.
Prosinac
2016.
Siječanj
2017.
Veljača
2017.
Ožujak
2017.
Travanj
2017.
Svibanj
2017.
Lipanj
2017.
Srpanj
2017.
Kolovoz
2017.
Rujan
2017.
Listopad
2017.
UKUPNO (kWh)

Električna
energija
(kWh)
71.518
72.495
73.168
69.391
69.223
63.293
61.771
60.922
62.046
54.882
52.556
60.478
771.743

Za Kupca:
Direktor
Marin Rajčić dipl.ing.
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PRILOG III.
CIJENE, OBRAČUN I PROMJENA CIJENE
1.CJENIK ZA OBRAČUN PREMA POJEDINIM TARIFNIM MODELIMA
TARIFNI MODEL: 31 - BIJELI
Električna energija viša tarifa - VT
0,4000 kn/kWh
Električna energija niža tarifa - NT
0,3066 kn/kWh
TARIFNI MODEL: 32 - PLAVI
Električna energija jedna tarifa - JT
0,4000 kn/kWh
TARIFNI MODEL: 33 - CRVENI
Električna energija viša tarifa - VT
0,4000 kn/kWh
Električna energija niža tarifa - NT
0,3066 kn/kWh
Angažirana snaga - SVT
0,0100 kn/kW

2. OBRAČUN

Obračunski elementi na temelju kojega se vrši obračun opskrbe električnom energijom su:
 Preuzeta radna energija izražena u kWh prema odgovarajućim tarifnim stavkama (RVT, RNT, RJT)
 Naknada za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije (OIEiK) prema
trenutno važećoj uredbi Vlade RH
Napomena: Angažirana snaga se ne obračunava (SVT=0,00 kn/kW).
Radna energija (kWh) određuje se mjerenjem. Tarifne stavke za prodaju električne energije utvrđuju se prema
dobu dana i dijele na:
 više dnevne tarifne stavke - VT
 niže dnevne tarifne stavke - NT
 jedinstvena tarifna stavka - JT (0-24 h)
Raspored dnevnih tarifa:
o ljetno računanje vremena:
VT od 08-22 h NT od 22-08 h
o zimsko računanje vremena:
VT od 07-21 h NT od 21-07 h
Iznos troška radne energije izračunava se množenjem iznosa radne energije s odgovarajućom tarifnom stavkom,
koja se iskazuje kao jedinična cijena radne energije.
Pri obračunavanju preuzete radne energije kilovatsati (kWh) zaokružuju se na cijele brojeve.
Jedinične cijene su bez PDV-a i trošarina, te ne sadrže naknade koje plaća kupac propisane posebnim propisima.

3. NAČIN PROMJENE CIJENE

Opskrbljivač ima pravo promijeniti cijenu obračunskih elemenata električne energije ukoliko nakon sklapanja ovog
Ugovora dođe do povećanja prosječnog mjesečnog burzovnog indexa HUPX Mađarske burze u Budimpešti za više
od 10%, u odnosu na prosječni mjesečni burzovni index HUPX u mjesecu sklapanja ovog Ugovora. Vrijednost
prosječnog mjesečnog burzovnog indeksa izražava se u kn/MWh obračunato prema srednjem tečaju HNB za EURO
u odnosu na HRK, na zadnji dan u mjesecu za koji se izračunava prosječni mjesečni burzovni indeks. Iznos
promjenjene cijene obračunskih elemenata jednak je umnošku ugovorene cijene obračunskih elemenata s
postotkom povećanja vrijednosti burzovnog indexa HUPX Mađarske burze u Budimpešti.
Ukoliko donese odluku o promjeni cijene obračunskih elemenata sukladno ovom članku, Opskrbljivač će o tome
obavijestiti Kupca najkasnije 15 dana prije primjene promijenjene cijene, uz informaciju o pravu Kupca na raskid
ovog Ugovora, bez otkaznog roka, osim u slučaju ako se cijena snižava.
U slučaju promjene cijene obračunskih elemenata električne energije sukladno ovom članku, tako promijenjena
cijena obračunskih elemenata električne energije primjenjivat će se na Kupca, počev za električnu energiju
isporučenu u mjesecu nakon dostavljanja obavijesti Kupcu o promjeni cijene električne energije, pa do iduće
promjene cijena sukladno ovom članku.
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4. OBAVIJESTI
Jedinstveno mjesto obavještavanja Kupca, sukladno članku 63. Zakona o tržištu električne energije, nalazi se na
web stranici Opskrbljivača www.crodux-plin.hr.
Za Opskrbljivača:
Za Kupca:
Izvršni direktor,
Direktor
po punomoći
Marin Rajčić dipl.ing.
Ivan Jelčić
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