OBRAČUN NAKNADE ZA PRIKLJUČENJE NA MREŽU

PRIVITAK 1.1.

Naknada za priključenje na mrežu visokog i/ili vrlo visokog napona, ostali troškovi i osiguranje
plaćanja po ugovoru o priključenju kada pridjeljive poslove kao jedinstvenu cjelinu izvršava
HOPS odnosno ovlašteni izvođač kojeg je angažirao HOPS
I.

Naknada za priključenje na mrežu

I.I.

Obračun naknade za priključenje

Naknada za priključenje obračunava se u skladu s člankom 10. Metodologije.
Podnositelj zahtjeva dužan je uplatiti HOPS-u ukupnu naknadu za priključenje uvećanu za
iznos PDV-a, koja uključuje iznos stvarnog troška izgradnje priključka i ukupnu cijenu
stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo visokog napona dobivenu umnoškom nove
priključne snage i jedinične cijene stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo visokog
napona.
Izgradnja priključka obuhvaća primjenjive pridjeljive odnosno nepridjeljive poslove kako su
određeni ugovorom o priključenju u skladu s člankom 27. Pravila.
Ukupna cijena stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo visokog napona i procijenjeni
troškovi izgradnje priključka na mrežu utvrdit će se ugovorom o priključenju u skladu s ovim
Privitkom 1.1. Pravila, dok će se stvarni troškovi izgradnje priključka utvrditi konačnim
obračunom iz članka I.I.II. ovog Privitka 1.1.
I.I.I.

Plaćanje naknade za priključenje

Podnositelj zahtjeva po ugovoru o priključenju plaća HOPS-u naknadu za priključenje:
a.

uplatom ukupne cijene stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo visokog
napona uvećane za iznos PDV-a

Podnositelj zahtjeva će uplatu ukupne cijene stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo
visokog napona izvršiti u 3 (tri) rate, pri čemu će:
-

-

-

prvu ratu od 20% (dvadeset posto) ukupne cijene stvaranja tehničkih uvjeta u
mreži visokog i vrlo visokog napona uvećane za iznos PDV-a uplatiti HOPS-u u
roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora o priključenju na snagu
drugu ratu od 40% (četrdeset posto) ukupne cijene stvaranja tehničkih uvjeta u
mreži visokog i vrlo visokog napona uvećane za iznos PDV-a uplatiti HOPS-u u
roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole za izgradnju
novog postrojenja/promjenu na postojećem postrojenju na koje se ugovor o
priključenju odnosi
treću ratu od 40% (četrdeset posto) ukupne cijene stvaranja tehničkih uvjeta u
mreži visokog i vrlo visokog napona uvećane za iznos PDV-a uplatiti HOPS-u u
roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti građevinske dozvole za
izgradnju novog postrojenja/promjenu na postojećem postrojenju na koje se
ugovor o priključenju odnosi

Iznimno, ako podnositelj zahtjeva pravomoćnu lokacijsku dozvolu za izgradnju novog
postrojenja/promjenu na postojećem postrojenju na koje se ugovor o priključenju odnosi
ishodi prije stupanja ugovora o priključenju na snagu, uplatu prve dvije rate ukupne cijene
stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo visokog napona uplatu izvršit će u roku od

30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora o priključenju na snagu, odnosno ako
podnositelj zahtjeva pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju novog
postrojenja/promjenu na postojećem postrojenju na koje se ugovor o priključenju odnosi
ishodi prije stupanja ugovora o priključenju na snagu, uplatu ukupne cijene stvaranja
tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo visokog napona uplatu izvršit će u roku od 30 (trideset)
dana od dana stupanja ugovora o priključenju na snagu.
U slučaju fazne ili etapne izgradnje novog postrojenja/promjene na postojećem postrojenju,
rokovi plaćanja druge i treće rate ukupne cijene stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i
vrlo visokog napona se računaju od pravomoćnosti prve faze ili etape.
b.

uplatom predujma dijela naknade za priključenje na mrežu koji se odnosi na
troškove izgradnje priključka, u iznosu koji nije manji od 20% (dvadeset posto)
EOTRP-om procijenjenog iznosa troškova izgradnje priključka uvećanim za iznos
PDV-a, u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka HOPS-ovog poziva na
plaćanje

HOPS će poziv na plaćanje predujma dijela naknade za priključenje na mrežu koji se odnosi
na troškove izgradnje priključka uputiti podnositelju zahtjeva nakon zaprimanja uplate prve
rate ukupne cijene stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo visokog napona uvećane
za iznos PDV-a, najranije 3 (tri) mjeseca prije nego što HOPS otpočne s pripremama
aktivnosti na obavljanju radova i pružanju usluga na priključku u skladu s dinamikom
obavljanja radova, isporuke opreme i pružanja usluga.
c.

uplatom preostalog dijela naknade za priključenje na mrežu koji se odnosi na
troškove izgradnje priključka, koji odgovara vrijednosti EOTRP-om procijenjenog
iznosa troškova izgradnje priključka uvećanog za iznos PDV-a, u roku od 30
(trideset) dana od dana primitka pojedinog HOPS-ovog poziva na plaćanje

HOPS će pozive na plaćanje preostalog dijela naknade za priključenje na mrežu koji se odnosi
na troškove izgradnje priključka upućivati podnositelju zahtjeva nakon izvršene uplate
predujma dijela naknade za priključenje na mrežu koji se odnosi na troškove izgradnje
priključka, periodički prije nastanka troškova tijekom obavljanja radova i pružanju usluga na
priključku u skladu s dinamikom obavljanja radova, isporuke robe i pružanja.
Vrijednosti poziva na plaćanje će biti u visini procijenjenih iznosa troškova izgradnje
priključka odnosno pojedinog pridjeljivog ili nepridjeljivog posla, umanjenih za alikvotan dio
uplaćenog predujma dijela naknade za priključenje na mrežu koji se odnosi na troškove
izgradnje priključka.
I.I.II.

Konačni obračun naknade za priključenje

Konačnim obračunom će se zapisnički utvrditi opis i konačni opseg izvedenih radova,
isporučene opreme i pruženih usluga te stvarni troškovi izgradnje priključka, ukupan iznos
ranije uplaćen od strane podnositelja zahtjeva s osnove izvršenja obveza po ugovoru o
priključenju i ukupna naknada za priključenje na mrežu na temelju stvarnih troškova
izgradnje priključka i ukupne cijene stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo visokog
napona.
Konačni obračun i utvrđenje ukupne naknade za priključenje koju je podnositelj zahtjeva
dužan uplatiti HOPS-u izvršit će se po podmirenju svih financijskih obveza prema HOPS-u s
osnove izvršenja obveze plaćanja naknade za priključenje i plaćanja ostalih troškova
obračunatih po članku II. ovog Privitka 1.1. nastalih povodom i u vezi s ugovorom o

priključenju, te nakon izgradnje priključka i izdavanja potvrde o uspješno okončanom
pokusnom radu postrojenja i priključka.
Na temelju konačnog obračuna HOPS će podnositelju zahtjeva izdati račun za naknadu za
priključenje.
Zapisnik o konačnom obračunu sastavni je dio računa za naknadu za priključenje.
Plaćanje ukupne naknade za priključenje uvećane za iznos PDV-a podnositelj zahtjeva je
dužan izvršiti u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka računa za naknadu za
priključenje.
Dio naknade za priključenje ranije uplaćene od strane podnositelja zahtjeva s osnove
izvršenja obveza plaćanja naknade za priključenje po ugovoru o priključenju uračunat će se
u izvršenje obveze podnositelja zahtjeva na plaćanje naknade za priključenje te u
pripadajućem iznosu umanjiti dio obveze podnositelja zahtjeva na plaćanje naknade za
priključenje.
U slučaju kada je ukupna naknada za priključenje utvrđena konačnim obračunom manja od
naknade za priključenje uplaćene ranije na temelju članka I.I.I. ovog Privitka 1.1. HOPS će
razliku iznosa vratiti podnositelju zahtjeva u roku od 30 (trideset) dana od dana konačnog
obračuna.
II.

Ostali troškovi

HOPS će podnositelju zahtjeva sve stvarne i opravdane troškove nestandardnih usluga
HOPS-a koji se odnose na izgradnju priključka i izgradnju postrojenja podnositelja zahtjeva,
nastalih na temelju ugovora o priključenju i/ili mjerodavnih propisa, koji ne čine dio naknade
za priključenje, obračunavati na temelju važećih Pravila nestandardnih usluga HOPS-a po
nastanku tih troškova, u skladu s Cjenikom nestandardnih usluga HOPS-a.
HOPS će podnositelju zahtjeva sve ostale stvarne i opravdane troškove koje HOPS može
imati u vezi s priključenjem građevine podnositelja zahtjeva, nastalih na temelju ugovora o
priključenju i/ili mjerodavnih propisa, koji ne čine dio naknade za priključenje, obračunavati
po nastanku tih troškova.
Podnositelj zahtjeva je dužan uplatiti HOPS-u sve stvarne i opravdane troškove u roku od 30
(trideset) dana od dana primitka računa.
Ostali troškovi određeni ovim člankom Privitka 1.1. mogu kao procijenjeni troškovi biti
utvrđeni ugovorom o priključenju, dok će se konačni stvarni iznos ostalih troškova utvrditi
pojedinim računom za plaćanje tih troškova.
III.

Opće odredbe

Dinamika obavljanja radova, isporuke opreme i pružanja usluga temeljit će se na rokovima
izvršenja pridjeljivih odnosno nepridjeljivih poslova određenih Terminskom planom iz
ugovora o priključenju.
Neizvršenje uplata naknade za priključenje kao i ostalih troškova u utvrđenom iznosu i u
određenim rokovima predstavlja odgodni uvjet za početak odnosno nastavak izvršenja
obveza HOPS-a po ugovoru o priključenju, pri čemu rokovi izvršenja obveza HOPS-a po
ugovoru o priključenju i konačni rok za priključenje određen ugovorom o priključenju mogu
biti produženi za vremensko razdoblje jednako broju dana kašnjenja izvršenja uplate
utvrđenog iznosa.

HOPS neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica ili u vezi sa
zastojem u izvršenju ugovora o priključenju iz razloga opisanih u prethodnom stavku ovoga
članka.
Ako podnositelj zahtjeva iz bilo kojeg razloga odustane od realizacije ugovora o priključenju
prije njegova dovršenja u cijelosti ili ako ugovor o priključenju bude raskinut iz bilo kojeg
razloga osim krivnjom HOPS-a, HOPS će uplaćeni dio naknade za priključenje na mrežu
neiskorišten za plaćanje troškova nastalih povodom i u vezi s ugovorom o priključenju
zadržati, te koristiti za razvoj prijenosne mreže.
Ako ugovor o priključenju prije njegova dovršenja u cijelosti bude raskinut krivnjom HOPSa, HOPS će uplaćeni dio naknade za priključenje na mrežu neiskorišten za plaćanje troškova
nastalih povodom i u vezi s ugovorom o priključenju vratiti podnositelju zahtjeva u roku od
30 (trideset) dana od dana raskida ugovora o priključenju.
IV.

Osiguranje plaćanja

Podnositelj zahtjeva je dužan osigurati plaćanja potraživanja koja tijekom izvršenja ugovora
o priključenju HOPS može imati prema podnositelju zahtjeva s bilo koje osnove povodom i u
vezi s ugovorom o priključenju, u iznosu osiguranja plaćanja od 10% (deset posto) vrijednosti
EOTRP-om procijenjenog iznosa troškova izgradnje priključka utvrđenog ugovorom o
priključenju uvećane za iznos PDV-a.
Podnositelj zahtjeva može plaćanja potraživanja HOPS-a osigurati davanjem instrumenta
osiguranja plaćanja:
-

-

bezuvjetnom i neopozivom bankarskom garancijom plativom na prvi poziv i bez
prigovora, za koju je mjerodavno hrvatsko pravo, izdanom sa sadržajem i od
banke koje je HOPS prethodno odobrio, ili
uplatom beskamatnog novčanog pologa, ili
kombinacijom prethodnih instrumenata osiguranja.

Točan ukupan iznos, vrsta i način davanja instrumenta osiguranja utvrdit će se ugovorom o
priključenju.
Podnositelj zahtjeva je dužan osigurati plaćanja potraživanja davanjem valjanog
instrumenta osiguranja najkasnije 30 (trideset) dana prije nego što HOPS otpočne s
pripremama aktivnosti na obavljanju radova i pružanju usluga na priključku u skladu s
dinamikom obavljanja radova, isporuke opreme i pružanja usluga.
HOPS-u mora u svakom trenutku od davanja valjanog instrumenta osiguranja do 90
(devedeset) dana duže od roka za izgradnju priključka određenog ugovorom o priključenju
biti na raspolaganju ukupan iznos osiguranja plaćanja utvrđen ugovorom o priključenju.
Ako tijekom izvršenja ugovora o priključenju HOPS podnese instrument osiguranja na
naplatu u cijelosti ili u dijelu, podnositelj zahtjeva mora omogućiti da ukupan iznos
osiguranja plaćanja utvrđen ugovorom o priključenju bude i dalje u cijelosti HOPS-u na
raspolaganju tijekom nastavka izvršenja ugovora o priključenju.
Podnositelj zahtjeva može osigurati plaćanja potraživanja davanjem instrumenta osiguranja
periodički, najviše jednom godišnje davanjem novog valjanog instrumenta osiguranja ili
produljivanjem valjanosti prethodno danog instrumenta osiguranja.

Po izvršenju konačnog obračuna naknade za priključenje do 90 (devedeset) dana duže od
konačnog roka za priključenje postrojenja podnositelja zahtjeva određenog ugovorom o
priključenju, podnositelj zahtjeva je dužan osigurati plaćanja potraživanja koja tijekom
izvršenja ugovora o priključenju HOPS može imati prema podnositelju zahtjeva s bilo koje
osnove povodom i u vezi s ugovorom o priključenju, u iznosu osiguranja plaćanja od 5% (pet
posto) vrijednosti stvarnih troškova izgradnje priključka utvrđene konačnim obračunom
naknade za priključenje uvećane za iznos PDV-a.
Podnositelj zahtjeva može tijekom važenja ugovora o priključenju mijenjati vrste
instrumenata osiguranja dane kao osiguranje plaćanja potraživanja isključivo uz prethodnu
suglasnost HOPS-a.
Neizvršenje obveze davanja valjanog instrumenta osiguranja u roku i u skladu s ugovorom o
priključenju predstavlja odgodni uvjet za početak izvršenja obveza HOPS-a na aktivnostima
na obavljanju radova i pružanju usluga na priključku po ugovoru o priključenju, te će rokovi
izvršenja obveza HOPS-a po ugovoru o priključenju i konačni rok za priključenje određen
ugovorom o priključenju biti produženi za vremensko razdoblje jednako broju dana kašnjenja
davanja valjanog instrumenta osiguranja.
HOPS neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica ili u vezi sa
zastojem u izvršenju ugovora o priključenju iz razloga opisanih u prethodnom stavku ovoga
članka.
Ako podnositelj zahtjeva iz bilo kojeg razloga odustane od realizacije ugovora o priključenju
prije njegova dovršenja u cijelosti ili ako ugovor o priključenju bude raskinut iz bilo kojeg
razloga osim krivnjom HOPS-a, HOPS će aktivirati instrument osiguranja i sredstva
neiskorištena za plaćanje potraživanja koja je imao prema podnositelju zahtjeva s bilo koje
osnove povodom i u vezi s ugovorom o priključenju zadržati, te koristiti za razvoj prijenosne
mreže.
Instrument osiguranja se, ako nije iskorišten, vraća podnositelju zahtjeva u roku do 90
(devedeset) dana od konačnog roka za priključenje postrojenja podnositelja zahtjeva
određenim ugovorom o priključenju.

