GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 1, OIB 74364571096, MB
2371090 koju zastupa direktor Igor Pirija, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač)
i
Suvlasnici stambene zgrade ADRESA ZGRADE, koju zastupa predstavnik suvlasnika IME I PREZIME OIB
_____________________ (u daljnjem tekstu: Kupac)
sklopili su dana xx.yy.2016. sljedeći

UGOVOR O SAMOOČITANJU I RASPODJELI KOLIČINA ISPORUČENOG PLINA
Br. ________________
Članak 1.
(1) Predmet ovog Ugovora je utvrđivanje načina očitanja, dostave izvješća o raspodjeli količina isporučenog
plina prema članovima zajedničke kotlovnice te obračun istih, sukladno čl. 7. i 8. Ugovora o opskrbi plinom
zajedničke kotlovnice.
(2) Ovaj način očitanja i raspodjele količina isporučenog plina, ugovora se za obračunsko mjerno mjesto OMM
br. _________ na adresi __________________ u Zagrebu i sastavni je dio Ugovora o opskrbi plinom
zajedničke kotlovnice.
Članak 2.
(1)Kupac će temeljem dostavljenog očitanja od strane Opskrbljivača izvršiti raspodjelu mjesečno isporučenog
plina na članove zajedničke kotlovnice, odnosno za svoje obračunsko mjerno mjesto prikazano na Izvješću o
očitanju kao:
 prikazane količine m za svakog pojedinog člana kotlovnice.
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(2) Kupac se obvezuje mjesečno Izvješće o raspodjeli isporučenog plina dostaviti u predviđenom elektronskom
obliku prema formi i roku koji zahtjeva Opskrbljivač.
(3) Kupac je suglasan i odgovaran za sadržaj Izvješća o raspodjeli količina isporučenog plina prema članovima
kotlovnice, kao i za eventualne prigovore i reklamacije na dostavljenu raspodjelu, a temeljem koje Opskrbljivač
vrši obračun potrošnje plina za taj period.
(3) Edukaciju Kupca o načinu popunjavanja obrasca za dostavu izvješća o raspodjeli isporučenog plina provest
će stručne službe Opskrbljivača po potpisu ovog ugovora.
(4) Opskrbljivač zadržava pravo na naknadu štete, u slučaju neispravno dostavljenih ili pogrešnih podataka o
pojedinačnoj raspodjeli količina mjesečno isporučenog plina u Izvješću od strane Kupca i/ili treće strane.
(5) U slučaju da mjesečnu raspodjelu količina potrošenog plina ne vrši Kupac, već treća strana (npr. tvrtka koja
je ugradila mjernu opremu za kotlovnicu iz predmeta), Kupac je dužan Opskrbljivaču dostaviti presliku takvog
Ugovora/Odluke.
(6) Kupac je suglasan da će, u slučaju da uslugu raspodjele isporučenog plina za zajedničku kotlovnicu vrši
treća strana, sve prigovore vezane za istu uputiti trećoj strani, odnosno subjektu koji je izvršio raspodjelu
dostavljene količine plina od strane Opskrbljivača
(7) Opskrbljivač vrši obračun temeljem dostavljenog Izvješća od strane Kupca i/ili treće strane koja za Kupca
vrši uslugu raspodjele isporučenog plina , u nepromijenjenom obliku.
Članak 3.
Ukoliko Kupac ne dostavi Izvješće o očitanju i raspodjeli isporučenog plina prema članovima kotlovnice kako je
ugovoreno člankom 2. ovog Ugovora, Opskrbljivač će izvršiti obračun na temelju članka 7., 8. i 9.Ugovora o
opskrbi plinom zajedničke kotlovnice i to bez prethodne obavijesti Kupca.
Članak 4.
Ovaj Ugovor traje dok traje i Ugovor o opskrbi plinom zajedničke kotlovnice, a stupa na snagu danom
obostranoga potpisa i dostavom potpisanih Ugovora o načinu raspodjele troškova članova kotlovnica te
Ugovora o opskrbi plinom zajedničke kotlovnice.
Članak 5.
Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih 1 (jedan) zadržava Kupac, a 1 (jedan)
Opskrbljivač.
Kupac
Za Opskrbljivača
Predstavnik suvlasnika
Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.
Direktor Igor Pirija, dipl.oec.

_______________________________

