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 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., kao opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge (dalje u tekstu: „IVAPLIN“) 

  i 

KRAJNJI KUPAC KOJI KORISTI OPSKRBU PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE 

_________________________________________ (ime i prezime, adresa), kao krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u 
obvezi javne usluge (dalje u tekstu: „KRAJNJI KUPAC“), 

kad se spominju zajedno nazivaju se „Ugovorne strane“, 

sklopili su dana _____________ godine sljedeći 

 

UGOVOR O OPSKRBI PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE 

Broj ugovora: _________________ 

 
Predmet Ugovora 

Članak 1. 

(1) Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa ugovornih strana u vezi uvjeta opskrbe plinom, cijene 
plina i ostalih davanja propisanih posebnim propisima, mjesta isporuke plina, broja energetske suglasnosti, priključnog 
kapaciteta obračunskog mjernog mjesta, uvjeta obračuna i naplate isporučenog plina, načina dobivanja informacija o 
važećim cijenama i naknadama, potrošnji plina, te povezanim troškovima isporuke plina, prava na ugovorenu ili propisanu 
razinu kvalitete opskrbe plinom, mjere zaštite i način utvrđivanja nadoknade u slučaju neispunjavanja ugovorene ili 
propisane razine kvalitete opskrbe plinom, načina izmjena uvjeta ugovora, prava na raskid ugovora i uvjeta za raskid, 
načina rješavanja sporova, trajanja ugovora, te ostalih međusobnih odnosa propisanih Općim uvjetima opskrbe plinom 
(NN 50/18, 88/19, 39/20 - dalje u tekstu: Opći uvjeti). 

(2) Ovaj Ugovor zaključuje se temeljem članka 4. i 8. Općih uvjeta te sukladno Uvjetima ugovora o opskrbi plinom u 
obvezi javne usluge opskrbljivača IVAPLIN (u daljnjem tekstu: „Uvjeti opskrbe“), koji čine sastavni dio ovog Ugovora. 

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 
(OMM) sa sljedećim podacima: 

 

Adresa obračunskog mjernog mjesta:  

Broj obračunskog mjernog mjesta (šifra):  

Broj energetske suglasnosti:  

Priključni kapacitet:  

Tarifni model:  

 

Članak 3. 

IVAPLIN se obvezuje opskrbu plinom obavljati pouzdano i kvalitetno te isporučivati plin standardne kvalitete koja je 
propisana Prilogom 2., Tablica 3., Općih uvjeta. 

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 svojeg obračunskog mjernog mjesta. 

mailto:ivaplin@ivaplin.hr
http://www.ivaplin.hr/


 

Stranica 2 od 4 

Tipski ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge 

IVAPLIN d.o.o. 

10310 Ivanić-Grad, Ulica Krešimira IV 10 

Tel.: +385 1 2831 270, Fax: +385 1 2831 271 

e-mail: ivaplin@ivaplin.hr; www.ivaplin.hr 

IBAN: HR13 2340009 1511051154 Privredna banka Zagreb 

IBAN: HR77 2340009 1110684248 Privredna banka Zagreb 

 

 Cijena plina, obračun i naplata isporučenog plina 

Članak 5. 

(1) Cijena plina određuje se sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, Odluci o 

iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina, Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i 
zajamčenu opskrbu, Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom. U slučaju promjene visine tarifnih 
stavki iz navedenih Metodologija, mijenjati će se i cijena plina u skladu sa odlukama ili drugim propisima nadležnih 
institucija mjerodavnih za promjenu tarifnih stavki. 

(2) Cijeni plina iz prethodnog stavka ovoga članka dodaje se iznos tarifne stavke Ts2 za navedeno obračunsko 
mjerno mjesto, sukladno Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina. U slučaju promjene tarifne stavke Ts2 ili 
promjene tarifnog modela TM u koji je razvrstan KRAJNJI KUPAC, novi iznos primjenjivati će se od dana kako to bude 
određeno novom Odlukom ili drugim propisom koji će regulirati visinu tarifne stavke Ts2, odnosno od dana kada se utvrdi 
promjena tarifnog modela. 

(3) Na ukupnu cijenu plina formiranu na način iz prethodna dva stavka ovog članka Ugovora IVAPLIN će 
zaračunavati zakonom određen PDV. 

(4) KRAJNJI KUPAC se obvezuje platiti isporučenu količinu plina sukladno uvjetima obračuna i naplate isporučenog 
plina propisanih člankom 16. Općih uvjeta. 

(5) Energija isporučenog plina utvrđuje kao umnožak količine plina, utvrđene prema odredbama članka 56. Mrežnih 
pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, 88/19, 36/20) i iznosa ogrjevne vrijednosti isporučenog plina, utvrđene 
prema odredbama članku 57. Mrežnih pravila, a izražava se kao cjelobrojna vrijednost u kWh. 

(6) IVAPLIN će na svojoj mrežnoj stranici objaviti uvjete obračuna i naplate isporučenog plina, vezano uz dio cijene 
plina, vezano uz dio cijene plina koji se regulira, odnosno iznos primjenjivih tarifnih stavki i cijena nestandardnih usluga. 

Članak 6. 

 

(1) Očitanje utrošene količine plina vrši se na obračunskom mjernom mjestu na lokaciji iz članka 2. ovog Ugovora u 
rokovima propisanim čl. 68. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. 
 
(2) KRAJNJI KUPAC može izvan obračunskog razdoblja zatražiti provedbu obračuna isporučenog plina, što se smatra 
izvanrednim obračunom i nestandardnom uslugom i naplaćuje se prema Cjeniku za nestandardne usluge. 

 

(3) Krajnji kupac dužan je ovlaštenoj osobi IVAPLINA omogućiti nesmetani pristup obračunskom mjernom mjestu 
radi očitanja izmjerenih podataka o potrošnji plina. 

Članak 7. 

(1) KRAJNJI KUPAC novčanu obvezu za isporučeni plin plaća temeljem ispostavljenih računa IVAPLINA u roku od 10 
(deset) dana od dana ispostavljanja računa. 

(2) 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. 

(3) IVAPLIN je dužan odgovoriti na prigovor u roku od 8 (osam) dana od dana primitka prigovora. 

(4) Ako je prigovor KRAJNJEG KUPCA opravdan, IVAPLIN izdaje novi iznos mjesečne novčane obveze ili novi račun za 
obračunsko razdoblje. 

(5) Ako KRAJNJI KUPAC ne zaprimi račun u ugovorenom roku, dužan je o tome obavijestiti IVAPLIN, koji mu je dužan 
izdati presliku računa, bez posebne naknade. 
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 (6) Ukoliko krajnji kupac ne plati novčanu obvezu u roku dospijeća, IVAPLIN će dostaviti pisanu opomenu kojom ga 
poziva na naknadno ispunjenje obveze s rokom od najmanje 10 dana. 

 

(7) Ako KRAJNJI KUPAC ne plati dospjelu novčanu obvezu u roku dospijeća, IVAPLIN će KRAJNJEM KUPCU 
obračunati zakonsku zateznu kamatu. 

(8) Ukoliko KRAJNJI KUPAC ne plati dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin niti u roka iz opomene iz stavka 6. ovog 

članka, IVAPLIN ima pravo KRAJNJEM KUPCU dostaviti pisanu obavijest o obustavi isporuke plina koja sadrži krajnji rok 

podmirenja dospjelih novčanih obveza, a taj rok iznosi najmanje 3 (tri) dana od dana dostavljanja obavijesti. Nakon toga, ako 

KRAJNJI KUPAC ne plati svoju novčanu obvezu, IVAPLIN će obustaviti isporuku plina KRAJNJEM KUPCU. Obustavu isporuke plina i 

ponovnu uspostavu opskrbe plinom IVAPLIN će naplatiti KRAJNJEM KUPCU prema Cjeniku za nestandardne usluge. 

 

Neovlaštena potrošnja plina 

Članak 8. 

(1) Ivaplin ima pravo obustaviti isporuku plina u slučaju neovlaštene potrošnje plina i u slučaju kada se krajnji kupac 
ne pridržava ugovornih obveza. 

(2) Pod neovlaštenom potrošnjom plina razumijeva se samovoljno priključenje na distribucijski sustav, preuzimanje 
plina mimo obračunskog mjernog mjesta ili putem plinomjera za koji je dokazano da je onesposobljen za ispravan rad, te 
preuzimanje plina putem plinomjera kod kojega je ovjerna oznaka Državnog zavoda za mjeriteljstvo, ovlaštenog mjeritelja 
Državnog zavoda za mjeriteljstvo, proizvođača plinomjera, operatora distribucijskog sustava uništena, promijenjena, 
uklonjena ili na bilo koji drugi način oštećena. 

(3) IVAPLIN će primijeniti mjeru obustave isporuke plina i u slučaju onemogućavanja postupka kontrole radi 
utvrđivanja neovlaštene potrošnje prirodnog plina. 

(4) Radi obustave ili prekida isporuke plina krajnji kupac se obvezuje omogućiti ulazak u prostor gdje se nalazi 
mjerni uređaj, odnosno plinomjer. 

(5) Naknadu za neovlaštenu potrošnju plina krajnji kupac dužan je platiti IVAPLINU u roku od 8 (osam) dana od 
dana izdavanja računa. 

(6) U slučaju neovlaštene potrošnje plina IVAPLIN može zamijeniti plinomjer ili izmjestiti obračunsko mjerno 
mjesto, o trošku krajnjeg kupca. 

(7) IVAPLIN će uspostaviti ponovnu opskrbu plinom tek nakon što krajnji kupac podmiri sva dospjela dugovanja, 
naknadu za neovlaštenu potrošnju plina i troškove zamjene plinomjera ili izmještanja obračunskog mjernog mjesta, kao i 
sve ostale troškove (pregled instalacije na nepropusnost i sl.) koje proizlaze kao posljedica neovlaštene potrošnje plina. 

(8) Naknada za neovlaštenu potrošnju plina za krajnjeg kupca određuje se sukladno članku 76. Mrežnih pravila 
plinskog distribucijskog sustava. 

 

Trajanje ugovora i prestanak ugovora 

Članak 9. 

(1) Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme i stupa na snagu danom obostranog potpisa. 

(2) Ovaj Ugovor prestaje i raskida se na jedan od načina kako je određeno člancima 12.-15. Općih uvjeta. 

 

Ostale odredbe 

Članak 10. 

 

(1) Sklapanjem ovog Ugovora ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja Ugovora u cijelosti prihvaćaju 
odredbe važećih Općih uvjeta, Uvjeta opskrbe opskrbljivača IVAPLIN, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, 
Mrežnih pravila transportnog sustava, Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za transport prirodnog plina, Metodologije 
utvrđivanja tarifnih stavki za distribuciju plina, Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za javnu opskrbu plinom i 
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 zajamčenu opskrbu, Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, 
skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom. 
 

Članak 11. 

(1)  Na sve što nije uređeno ovim Ugovorom i odredbama propisa iz članka 10. ovog Ugovora primjenjuje se Zakon o 
obveznim odnosima i drugi propisi koji uređuju takve ili slične slučajeve. 

 

(2) O svakoj promjeni Uvjeta opskrbe, osim u slučaju promjene dijela cijene koji se regulira, IVAPLIN  će obavijestiti 
KRAJNJEG KUPCA najkasnije u roku 30 dana prije početka njihove primjene putem obavijesti na web stranici 
www.ivaplin.hr 

 

(3)  Sve izmjene ovog Ugovora moraju biti u pisanom obliku. 

 

(4)  U slučaj spora koji bi proizašao iz ovog Ugovora, ugovorne strane nastojat će spor riješiti dogovorno, a ukoliko u 
tome ne uspiju određuje se nadležnost Općinskog suda u Velikoj Gorici. 

 

 

Članak 12. 

(1) Ovaj Ugovor sklopljen je u dva (2) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) 
primjerak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IVAPLIN d.o.o.  

Direktor 

Dario Ferenčaba, dipl.ing.stroj. 

KRAJNJI  KUPAC: 
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