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UVJETI OBRAČUNA I NAPLATE ISPORUČENOG PLINA

Cijena plina za kućanstva koja se koriste javnom uslugom opskrbe je regulirana
od strane HERE (Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe
plinom za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2020., te za razdoblje od 01.
siječnja do 31. ožujka 2021; NN 16/20).
Suglasno propisanoj metodologiji cijena plina sastoji se od tarifne stavke za
isporučenu količinu plina – Ts1 (kn/kWh) (obuhvaća tarifne stavke: za nabavu
plina, za distribuciju plina ovisno o tarifnom modelu i opskrbnu maržu), te
fiksne mjesečne naknade – Ts2 (kn) za uslugu distribucije plina i uslugu
opskrbe plinom ovisno o tarifnome modelu (bez obzira na isporučenu količinu
plina).
Obračun isporučenog plina obavlja opskrbljivač plinom na temelju potrošnje
plina u obračunskom razdoblju, cijene plina, naknada i ostalih davanja
propisanih posebnim propisima, te krajnjem kupcu ispostavlja račun za
isporučeni plin.
Potrošnja plina je isporučena energija plina utvrđena na temelju podataka koje
je opskrbljivaču plinom dostavio operator plinskog sustava na čiji sustav je
priključen krajnji kupac ili organizator zatvorenog distribucijskog sustava,
sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, odnosno
Mrežnim pravilima transportnog sustava.
Operator plinskog sustava i organizator zatvorenog distribucijskog sustava
podatke o potrošnji plina utvrđuju na temelju očitanja, procjene potrošnje prema
odgovarajućem prethodnom obračunskom razdoblju potrošnje plina ili prema
podacima zaprimljenim od krajnjeg kupca.
Opskrbljivač plinom ima pravo procijeniti potrošnju plina za obračunsko
razdoblje na temelju povijesne potrošnje u slučaju ako operator plinskog sustava
ili organizator zatvorenog distribucijskog sustava ne dostavi podatak o
potrošnji.
Kod obračuna isporučenog plina za krajnjeg kupca primjenjuje se cijena plina,
naknade i ostala davanja utvrđenih sukladno ugovoru o opskrbi plinom.

Račun za isporučeni plin iz stavka 1. ovog članka se ispostavlja po isteku
obračunskog razdoblja.
Ukoliko krajnji kupac koji koristi opskrbu u obvezi javne usluge ne zaprimi
račun za isporučeni plin i o tome obavijesti opskrbljivača plinom, opskrbljivač
plinom mu je dužan bez odlaganja i bez naknade izdati presliku računa.
Obračun isporučenog plina i račun za isporučeni plin ne uključuje druge
pružene usluge opskrbljivača plinom utvrđene ugovorom o opskrbi plinom,
pružene nestandardne usluge, nadoknade krajnjem kupcu u slučaju nepoštivanja
ugovorene razine kvalitete opskrbe plinom, već se za iste krajnjem kupcu
ispostavlja zaseban račun.
Sve nestandardne usluge koje Komunalije d.o.o. nudi krajnjim kupcima plina
definirane su Cjenikom za nestandardne usluge, koji se donosi i mijenja
sukladno Metodologiji utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport
plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog
prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom NN 48/2018.

