Уговор У-01

УГОВОР О ПРИКЉУЧЕЊУ
између

1. Дистрибутер:

МХ ЕРС Требиње
ЗП "ЕЛЕКТРО - ХЕРЦЕГОВИНA" а.д. ТРЕБИЊЕ
Р.Ј. ...............................................
Адреса: Tрг Јована Рашковића 6, 89101 Требиње
Контакт телефон: 059/279-818

2. Власник објекта или инвеститор:

Члан 1 – Предмет уговора
Овим уговором се уређује изградња прикључка, поступак и рокови прикључења, начин
плаћања и друге појединости у вези са прикључком и прикључењем објекта крајњег купца на
електродистрибутивну мрежу.
Члан 2 – Намјена и ближа локација објекта који се прикључује на електродистрибутивну
мрежу
Намјена објекта и адреса
(локација):
Члан 3 – Број електроенергетске сагласности (ЕЕС) и датум издавања
Број ЕЕС:

Датум:

Члан 4 – Технички елементи прикључка
Технички елементи прикључка су усаглашени са условима из електроенергетске
сагласности из члана 3.
4.1. Измјена електроенергетских услова из ЕЕС
4.2. Пројектовање прикључка
Назив и број пројекта прикључка:
Пројектант прикључка:
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Члан 5 – Накнада за прикључење
5.1.

Накнада за изградњу прикључка

5.1.1. Накнада за радове које у изградњи прикључка изводи дистрибутер

Фаза у поступку изградње прикључка
(1)
1. Пројектовање прикључка
2. Набавка опреме према пројекту
3. Изградња прикључка
4. Надзор над изградњом
5. Испитивање прикључка
6. Преглед мјерног мјеста, пломбирање и
стављање под напон
7. Регистрација крајњег купца
8.
9.
УКУПНО (КМ):

Стварна
цијена
(КМ)
(2)

Цијена коју
плаћа купац
(КМ)
(3)

Стварна
цијена
са ПДВ
(4)

Цијена коју
плаћа купац
са ПДВ
(5)

5.1.2. Накнада за радове које у изградњи прикључка не изводи дистрибутер

Фаза у поступку изградње прикључка
(1)

Вриједност радова
које не изводи
дистрибутер (КМ)
(2)

Вриједност радова које не
изводи дистрибутер са ПДВ
(КМ)
(3)

1.
2.
3.
...
Укупно (КМ):
Стварна вриједност прикључка (5.1.1.(4)+5.1.2(2)) (КМ)
Цијена коју за изградњу прикључка купац плаћа дистрибутеру
(5.1.1. (5)) (КМ)

5.2. Износ накнаде за обезбјеђење услова за прикључење
Дистрибутер обрачунава износ једнократне накнаде ради обезбјеђења услова за
прикључење на основу прикључне снаге крајњег купца, одобрене ЕЕС и јединичних цијена
прикључне снаге утврђених Методологијом за утврђивање накнаде за прикључење на
дистрибутивну мрежу коју је донио РЕРС.
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Тип и врста бројила

Јединична
Број
одобрена Pp
комада
(kW)

Јединична
цијена
(КМ)

Цијена
(КМ)

ПДВ
(КМ)

Укупно
(КМ)

СВЕУКУПНО (КМ):

5.3. Услови и начин плаћања накнаде за прикључење
Укупна накнада за прикључење коју плаћа купац
(5.1.1.(5)+5.2) (КМ)
Услови плаћања:
Начин плаћања:

Члан 6-Услови и начин финансирања прикључка већег капацитета од потреба
корисника мреже
-

Члан 7 - Рок изградње прикључка и рок прикључења објекта купца
Рок изградње прикључка
Рок прикључења

Члан 8 - Власништво над прикључком и мјерним слогом
Власништво над прикључком:
Власништво над мјерним слогом:
Одржавање прикључка:
Одржавање и одговорност за исправност прикључка, прикључење нових крајњих купаца за
случај нестандардног прикључка и замјена дотрајалих и оштећених елемената прикључка се у
случају да крајњи купац не преда изграђени прикључак у основна средства дистрибутера, уређује
се закључивањем уговора о одржавању (члан 41. став (5) Општих услова).
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Члан 9 – Рок важења уговора
Рок важења овог уговора једнак је року важења електроенергетске сагласности.
Члан 10 - Опште одредбе
Дистрибутер
ће
извршити
прикључење
објекта
власника/инвеститора
на
електродистрибутивну мрежу у року који не може бити дужи од 15 дана од испуњења свих услова
за прикључење како је прописано чланом 33. став (1) и (2) Општих услова.
У случају отказа уговора на тражење било које од уговорних страна, примјењује се отказни
рок, који не може бити краћи од 15 дана за тарифне купце, односно 30 дана за квалификоване
купце, рачунајући од дана обавјештавања друге уговорне стране.
Уговорне стране се обавезују на међусобно информисање о свим битним елементима овог
уговора.
Уговорне стране ће све евентуалне несугласице покушати рјешавати споразумно. Уколико
се на тај начин не ријеши спор, постоји могућност подношења приговора Дистрибутеру, као и
обавеза Дистрибутера да по запримљеном приговору поступи у складу са чланом 110. Општих
услова.
Ако се спор не ријеши по приговору дистрибутеру, крајњи купац се може, путем
дистрибутера, обратити РЕРС-у, уколико је предмет приговора обухваћен чланом 111. Општих
услова,којим се утврђују спорови за чије је рјешавање РЕРС надлежан.
За све друге врсте спорова надлежан је Општински суд у мјесту у којем је сједиште
електродистрибутивног предузећа.
За питања која нису регулисана уговором примјењују се Општи услови, који су доступни
крајњем купцу на званичном сајту дистрибутера www.еlektrohercegovina.com и у услужним
центрима предузећа.
Члан 11 – Број примјерака уговора
Овај уговор је сачињен у 4 истовјетна примјерка, од којих дистрибутер задржава 3
примјерка, а власник/инвеститор 1 примјерак.
Члан 12 – Ступање уговора на снагу
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна.

Крајњи купац:
.....................................
број:_______________
датум:_____________

За дистрибутера:
М.П.

..............................................
број:________________
датум:______________
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