IVKOM–PLIN d.o.o. iz Ivanca, Vladimira Nazora 96b (OIB: 95193122518, MB: 2332264), koje zastupa direktor Darko Putar,
dipl.ing.stroj. (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač)
i
PREZIME I IME________________________________________________

– broj brojila: ____________________

ULICA I KUĆNI BROJ___________________________________________

– šifra kupca: ____________________

POŠTANSKI BROJ, BROJ MJESTA_______________________________

– JMBG/OIB: ____________________

(u daljnjem tekstu: Krajnji kupac), sklopili su u Ivancu, ________.2015. godine

UGOVOR BR. ___/1-2015. O OPSKRBI PRIRODNIM PLINOM
u obvezi javne usluge
Članak 1.
Ovim Ugovorom o opskrbi prirodnim plinom (u daljnjem tekstu: Ugovor) uređuju se odnosi između Opskrbljivača i Krajnjeg
kupca koji koristi javnu uslugu u pogledu energetske suglasnosti i priključnog kapaciteta, uvjeta opskrbe plinom, regulirane
cijene plina, količine plina, kvalitete usluge i kvalitete plina (kromatografska analiza plina), vremena i mjesta isporuke, te ostalih
međusobnih odnosa, sukladno Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti).
Članak 2.
Ugovorne strane utvrđuju slijedeće osnovne podatke o obračunskim mjernim mjestima Krajnjeg kupca: tarifna grupa – tarifni
model ____, priključni kapacitet _____ kW.
Ukoliko postojeća energetska suglasnost do trenutka sklapanja ovog Ugovora nije usklađena s odredbama nove zakonske
regulative, ugovorne strane se obvezuju na njeno ishođenje u skladu sa zakonskim okvirima iz Općih uvjeta.
Članak 3.
Opskrbljivač se obvezuje opskrbu Krajnjeg kupca obavljati pouzdano i kvalitetno, te isporučivati plin standardne kvalitete u
skladu s Općim uvjetima, pravilima struke i dobrim poslovnim običajem.
Ako je Krajnji kupac nezadovoljan kvalitetom usluge opskrbe plinom i kvalitetom isporučenog plina, može podnijeti pisani
prigovor, a Opskrbljivač se obvezuje u roku od 30 dana od primitka prigovora donijeti odluku i izvijestiti Krajnjeg kupca. U
slučaju neutemeljenog prigovora troškove ispitivanja kvalitete plina snosi Krajnji kupac.
Krajnji kupac je odgovoran za sigurnost, pogon i tehničku ispravnost svojih plinskih uređaja i instalacija.
Članak 4.
Opskrbljivač se obvezuje opskrbljivati Krajnjeg kupca količinom u skladu s priključnim kapacitetom. Krajnji kupac se obvezuje da
će isporučene količine koristiti samo za vlastitu potrošnju.
Iznimno od stavke 1. ovog članka Opskrbljivač može smanjiti ili ograničiti isporuku plina u slučaju kriznih stanja, sukladno
Uredbi o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom, Odluci o proglašenju kriznih stanja i Mjerama za otklanjanje kriznog stanja u
opskrbi plinom.
Isporuka plina obavlja se na mjernom mjestu Krajnjeg kupca na neodređeno vrijeme.
Članak 5.
Reguliranu cijenu opskrbe za tarifne kupce kategorije "kućanstva" Odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe
plinom.
U trenutku sastavljanja ovog Ugovora na snazi je Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015.
godinu (NN 31/2015.).
Izmjenama ili stavljanjem van snage predmetne Odluke, Opskrbljivač nije u obvezi sastavljanja aneksa ovom Ugovoru, jer je
tarifna stavka kategorije "kućanstva" regulirana cijena koja određuje HERA do 31.3.2017.
Trenutkom promjene cijene Opskrbljivač se obvezuje na priopćavanje obavijesti putem sredstva javnog priopćavanja.
Članak 6.
Očitanje plinomjera radi utvrđivanja količine preuzetog plina na mjernom mjestu Krajnjeg kupca obavljat će IVKOM–PLIN d.o.o.
iz Ivanca – operator distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: Operator) šestomjesečno +/- 15 dana od dana zadnjeg očitanja.
Plinomjer i druga mjerna oprema, te oprema za regulaciju tlaka na obračunskom mjestu sastavni je dio distribucijskog sustava
koji je vlasništvo Operatora i koji ju je dužan o svom trošku održavati i umjeravati.
Krajnji kupac dužan je Operatoru omogućiti nesmetani pristup do priključka i obračunskog mjernog mjesta, a ako to ne omogući,
Operator nakon dostave pisane obavijesti može prekinuti isporuku plina.
Ako Operator ne može pristupiti mjernom mjestu radi očitanja stanja plinomjera, na njegov pisani poziv, Krajnji kupac dužan je
dostaviti očitanje stanja plinomjera u roku od 5 (pet) dana od dana primitka poziva. Ako ne dostavi očitanje u datom roku
Operator ima pravo procijeniti potrošnju plina na temelju potrošnje plina iz odgovarajućeg razdoblja prethodne godine.
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Ako Krajnji kupac ne dostavi očitanje ili ne omogući Operatoru pristup plinomjeru, Operator je ovlašten nakon dva uzastopna
neuspjela pokušaja očitanja plinomjera prekinuti isporuku plina.
Članak 7.
Na temelju očitanih stanja plinomjera Opskrbljivač će u skladu s reguliranom cijenom iz članka 5. Ugovora izvršiti standardnu
uslugu šestomjesečnog obračuna.
Mjesečnu novčanu obvezu – akontaciju za slijedeće šestomjesečno razdoblje određuje Opskrbljivač na temelju prosječne
mjesečne potrošnje plina u istom razdoblju prethodne godine. Iznos mjesečne akontacije predstavlja račun s datumom
dospijeća zadnjeg dana u mjesecu za mjesec na koji se ta obveza odnosi.
Ukoliko nije poznat podatak prethodnog razdoblja Krajnji kupac i Opskrbljivač sporazumno utvrđuju očekivanu mjesečnu
obvezu.
Krajnji kupac može ugovoriti dostavu mjesečnih očitanja stanja plinomjera na temelju kojih je Opskrbljivač dužan obračunati
iznos mjesečne obveze. Primjena ovog modela smatra se nestandardnom uslugom koja se naplaćuje prema cjeniku
nestandardnih usluga i moguća je jedino od početka obračunskog, šestomjesečnog razdoblja.
Po isteku obračunskog razdoblja Opskrbljivač dostavlja Krajnjem kupcu konačni obračun novčane obveze za isporučeni plin na
temelju očitanja stanja plinomjera i ispostavlja račun za obračunsko razdoblje.
Ako Krajnji kupac ne plati dospjelu obvezu, Opskrbljivač će dostaviti pismenu opomenu i odrediti naknadni rok za plaćanje, uz
obračun prouzročenih troškova prema cjeniku za nestandardne usluge Opskrbljivača.
Ako Krajnji kupac ne plati svoje novčane obveze ni nakon isteka roka iz opomene, Opskrbljivač će dati nalog Operatoru da
Krajnjem kupcu obustavi daljnju isporuku plina. Krajnjem kupcu isporuka plina bit će nastavljena unutar 3 dana nakon
predočenja relevantnog dokaza o podmirenju svih obveza koje proizlaze iz predmeta ponovnog ukopčanja.
Članak 8.
Sklapanjem ovog Ugovora ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja Ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih
Općih uvjeta, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina, Tarifnog sustava
za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, Tarifnog sustava za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki i
Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki, koje se odnose na
opskrbu plinom.
Ukoliko dođe do promjene zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na ovaj Ugovor, isti će se uskladiti s novim
zakonskim propisima.
Ovaj Ugovor raskida se podnošenjem pismenog podneska najmanje 15 dana prije nadnevka s kojim se želi raskinuti,
prestankom jedne od ugovornih strana ili nastupom drugih okolnosti relevantnih za primjenu ovog Ugovora.
Opskrbljivač će prihvatiti raskid ovog Ugovora pod uvjetom da je Krajnji kupac podmirio sve svoje novčane obveze koje su
proizašle tijekom njegove primjene.
Članak 9.
Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme, a eventualne izmjene i dopune ovog Ugovora, ugovarat će se Dodatkom na ovaj
Ugovor.
Ako ugovorne strane ne mogu ugovorne odnose riješiti međusobnim sporazumom, u slučaju spora ugovara se sud stvarne
nadležnosti.
Ovaj Ugovor sklopljen je u dva (2) istovjetna primjerka, po jedan (1) za svaku ugovornu stranu.

ZA OPSKRBLJIVAČA:

KRAJNJI KUPAC:

Direktor:
Darko Putar, dipl.ing.stroj.
(potpis)

