OPSKRBLJIVAČ PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE
IVAPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10, OIB 57676681803, koje zastupa direktor društva
Dario Ferenčaba dipl.ing.stroj. (dalje u tekstu: Opskrbljivač)
i

KRAJNJI KUPAC KOJI KORISTI OPSKRBU PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE
_________________________________________ (ime i prezime, adresa, OIB) (dalje u tekstu: Krajnji kupac), sklopili su dana
_____________ godine sljedeći

UGOVOR O OPSKRBI PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE
broj: KOJU _____________
Predmet Ugovora
Članak 1.
(1) Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa između Ugovornih strana vezano za uvjete opskrbe

plinom u obvezi javne usluge, sukladno važećem Zakonu o tržištu plina (dalje u tekstu: Zakon) i Općim uvjetima
opskrbe plinom (dalje u tekstu: Opći uvjeti).
(2) Uvjeti ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge Opskrbljivača (u daljnjem tekstu: Uvjeti opskrbe) detaljnije
reguliraju prava i obveze Ugovornih strana koja nisu definirana ovim Ugovorom te čine sastavni dio ovog Ugovora.
(3) Tipski obrazac ovog Ugovora i Uvjeti opskrbe objavljeni su na web stranici Opskrbljivača www.ivaplin.hr .
Međusobna prava i obveze
Članak 2.
Ugovorne strane utvrđuju da se ovaj Ugovor sklapa za opskrbu plinom u obvezi javne usluge za obračunsko mjerno
mjesto (dalje u tekstu: OMM) sa sljedećim podacima:
Operator distribucijskog sustava
Adresa obračunskog mjernog mjesta:
Identifikacijski broj OMM-a (šifra):
Broj energetske suglasnosti:
Priključni kapacitet:
Tarifni model:
Planirana godišnja potrošnja plina
Članak 3.
(1) Opskrbljivač se obvezuje isporučivati plin Krajnjem kupcu na mjestima isporuke navedenim u članku 2. ovog
Ugovora, kontinuirano i nesmetano putem distribucijskog sustava, a Krajnji kupac se obvezuje Opskrbljivaču plaćati
isporučeni plin sukladno odredbama ovog Ugovora.
(2) Opskrbljivač ima pravo od operatora distribucijskog sustava zatražiti obustavu ili prekid isporuke plina Krajnjem
kupcu u slučajevima propisanim Općim uvjetima.
(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka, do ograničenja isporuke plina može doći u kriznim situacijama sukladno
posebnim propisima koji uređuju sigurnost opskrbe plinom.
Članak 4.
(1) Krajnji kupac se obvezuje kupljeni plin koristiti isključivo za vlastitu potrošnju.
(2) Krajnji kupac nema pravo omogućiti trećoj osobi priključenje na svoje plinske uređaje i instalacije i isporuku plina preko

svog obračunskog mjernog mjesta.
Cijena plina, obračun i naplata isporučenog plina
Članak 5.
(1) Iznos tarifnih stavki za opskrbu plinom u obvezi javne usluge ovisi o tarifnom modelu OMM-a i određen je važećom

Odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, u skladu s važećom Metodologijom utvrđivanja
iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.
(2) U slučaju promjene iznosa tarifnih stavki iz stavka 1. ovog članka Opskrbljivač će, sukladno važećim propisima,
obračunavati, a Krajnji kupac plaćati obračunatu potrošnju plina, bez izmjene ovog Ugovora.
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(3) Važeća Odluka o o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom iz stavka 1. ovog članka objavljena je na

web stranici www.ivaplin.hr te se Opskrbljivač obvezuje na svojoj web stranici javno objaviti sve promjene važećih
cijena plina i ostalih davanja propisanih posebnim propisima, i to najmanje sedam dana prije početka primjene.
Članak 6.
Obračun isporučenog plina Opskrbljivač obavlja na temelju potrošnje plina u obračunskom razdoblju od
jednog mjeseca, cijene plina utvrđene u članku 5. ovog Ugovora i naknada i ostalih davanja propisanih posebnim
propisima te Krajnjem kupcu ispostavlja račun za isporučeni plin sa zadnjim danom obračunskog razdoblja.
(2)
Potrošnja plina iz stavka 1. ovoga članka je isporučena energija plina utvrđena na temelju podataka koje je
Opskrbljivaču dostavio operator distribucijskog sustava na čiji sustav je priključen OMM Krajnjeg kupca, sukladno
važećim Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava.
(3)
Podaci o potrošnji plina iz stavka 2. ovog članka utvrđuju se na temelju očitanja, procjene potrošnje prema
odgovarajućem prethodnom obračunskom razdoblju potrošnje plina ili prema podacima zaprimljenim od Krajnjeg
kupca.
(4)
U slučaju da operator distribucijskog sustava ne dostavi podatak o potrošnji za obračunsko razdoblje do 20.
dana u narednom mjesecu Opskrbljivač će procijeniti potrošnju plina za obračunsko razdoblje na temelju povijesne
potrošnje u skladu s člankom 18. Općih uvjeta.
(5)
U slučaju pružanja nestandardne usluge Opskrbljivač će primijeniti cijene nestandardnih usluga te će
Krajnjem kupcu ispostaviti zaseban račun u skladu s Cjenikom nestandardnih usluga Opskrbljivača, koji će Opskrbljivač
na primjeren način javno objaviti na svojoj web stranici, i to najmanje sedam dana prije početka primjene.
(1)

Članak 7.
Operator distribucijskog sustava očitava stanje plinomjera na obračunskom mjernom mjestu iz članka 2. ovog
Ugovora sukladno važećim Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava te podatke o očitanju dostavlja
Opskrbljivaču.
(2)
Na zahtjev i trošak Krajnjeg kupca ili Opskrbljivača operator distribucijskog sustava je dužan očitati stanje
plinomjera, što se smatra izvanrednim obračunom i nestandardnom uslugom i naplaćuje se prema Cjeniku
nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava, koji je operator distribucijskog sustava dužan objaviti na
svojim mrežnim stranicama.
(3)
Krajnji kupac je dužan bez odlaganja obavijestiti operatora distribucijskog sustava o neispravnost plinomjera
i/ili druge mjerne, regulacijske ili sigurnosne opreme, a operator distribucijskog sustava će, u slučaju da utvrdi
neispravnost, u postupku propisanom u članku 64. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava zamijeniti opremu
o svom trošku ili o trošku kupca, a što se naplaćuje prema Cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog
sustava.
(1)

Članak 8.
Na kraju obračunskog razdoblja Opskrbljivač ispostavlja račun za isporučeni plin s rokom dospijeća od
najmanje deset dana od dana ispostavljanja računa.
(2)
Račun iz stavka 1. ovog članka sadrži sve propisane elemente sukladno članku 23. Općih uvjeta.
(3)
Krajnji kupac može pisanim putem djelomično ili u cijelosti osporiti račun za obračunsko razdoblje za
isporučeni plin u roku od 15 dana od dana od izdavanja računa, a neosporeni dio dužan je platiti u roku iz stavka 1.
ovog članka.
(4)
Opskrbljivač je dužan odgovoriti na prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana primitka prigovora.
(5)
Ako je prigovor krajnjeg kupca opravdan, Opskrbljivač izdaje novi račun odnosno odobrenje.
(6)
Ako Krajnji kupac ne zaprimi račun u ugovorenom roku, dužan je o tome obavijestiti Opskrbljivača, koji mu je
dužan izdati presliku računa, bez posebne naknade.
(7)
Ukoliko Krajnji kupac ne plati novčanu obvezu u roku dospijeća, Opskrbljivač će dostaviti pisanu opomenu
kojom ga poziva na naknadno ispunjenje obveze s rokom od najmanje deset dana.
(8)
Ako Krajnji kupac ne plati dospjelu novčanu obvezu u roku dospijeća, Opskrbljivač će za kašnjenje u plaćanju
obračunati zakonsku zateznu kamatu.
(9)
Ukoliko Krajnji kupac ne plati dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin niti u naknadnom roku iz stavka 7.
ovog članka, Opskrbljivač ima pravo Krajnjem kupcu dostaviti pisanu obavijest o obustavi isporuke plina, koja sadrži
krajnji rok podmirenja dospjelih novčanih obveza od najmanje tri dana.
(10)
Ako niti nakon isteka roka iz obavijesti o obustavi isporuke plina Krajnji kupac ne podmiri svoju novčanu
obvezu Opskrbljivač ima pravo od operatora distribucijskog sustava zatražiti obustavu isporuke plina sukladno članku
22. Općih uvjeta.
(11)
U slučaju obustave isporuke plina, koju provodi operator distribucijskog sustava na način propisan Mrežnim
pravilima plinskog distribucijskog sustava, a nakon što Krajnji kupac podmiri dospjelu novčanu tražbinu i sve troškove
(1)
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nestandardnih usluga povezane s postupkom obustave, Opskrbljivač je dužan u roku od jednog radnog dana od dana
podmirenja novčanih obveza dati nalog operatoru distribucijskog sustava za nastavak isporuke plina.
Kvaliteta plina i kvaliteta opskrbe plinom
Članak 9.
Krajnji kupac i Opskrbljivač imaju pravo na razinu kvalitete opskrbe plinom prema standardima kvalitete opskrbe i
kriterijima usklađenosti te pravo na naknadu u slučaju pružanja usluge izvan garantiranog standarda, sve sukladno
Prilogu 2. Općih uvjeta, važećim Mrežnim pravilima i Uvjetima opskrbe.
Trajanje ugovora i prestanak ugovora
Članak 10.
Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme i stupa na snagu danom obostranog potpisa Ugovornih strana,
s očekivanim početkom isporuke plina Krajnjem kupcu na ugovorenim OMM-ovima dana _______________ godine u
6:00 sati.
(2)
Ovaj Ugovor prestaje u slučaju smrti fizičke osobe, raskida Ugovora ili nastupa drugih okolnosti za prestanak
Ugovora propisanih Zakonom, Općim uvjetima i Uvjetima opskrbe.
(3)
Krajnji kupac ima pravo pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid Ugovora uz otkazni rok od 15 dana.
(4)
Opskrbljivač je dužan prihvatiti zahtjev iz stavka 3. ovog članka ukoliko Krajnji kupac ima podmirene sve svoje
dospjele obveze koje proizlaze iz Ugovora i o prestanku ugovora odmah obavijestiti operatora distribucijskog sustava i
zatražiti obustavu isporuke plina na OMM-u.
(1)

Ostale odredbe
Članak 11.
(1)
Sukladno članku 24. Općih uvjeta Krajnji kupac može uputiti pisani prigovor Opskrbljivaču ukoliko je
nezadovoljan postupanjem (ne postupanjem) Opskrbljivača, sve dok traje radnja ili propuštanje radnje te ukoliko
smatra da Opskrbljivač krši odredbe ovog Ugovora i/ili propisa koji se na Ugovor primjenjuju.
(2)
Ako s odlukom Opskrbljivača o prigovoru iz stavka 1. ovog članka Krajnji kupac nije zadovoljan, ima pravo radi
zaštite svojih prava izjaviti prigovor Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, sve dok traje radnja ili propuštanje
Opskrbljivača.
(3)
Opskrbljivač je obvezan sve promjene uvjeta obračuna i naplate isporučenog plina po ovom Ugovoru, a
vezano za dio cijene koji se regulira, odnosno iznos primjenjivih tarifnih stavki i cijena nestandardnih usluga, javno
objaviti na svojoj web stranici www.ivaplin.hr, i to najmanje sedam dana prije početka primjene.
(4)
U slučaj spora koji bi proizašao iz ovog Ugovora i/ili Uvjeta opskrbe, Ugovorne strane nastojat će spor riješiti
mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno i mjesno nadležnog suda.
(5)
Potpisom ovog Ugovora Krajnji kupac potvrđuje da je u cijelosti upoznat s odredbama Ugovora i Uvjeta
opskrbe Opskrbljivača, da ih je razumio te ih prihvaća u cijelosti.
Članak 12.
Ovaj Ugovor sklopljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan)
primjerak.
IVAPLIN d.o.o.
Direktor
Dario Ferenčaba, dipl.ing.stroj.

KRAJNJI KUPAC

(ime i prezime, potpis)
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