
IVKOM–PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Ivanec, Vladimira Nazora 96b, OIB: 95193122518,  
koje zastupa direktor Darko Putar, dipl.ing.stroj.  (u daljnjem tekstu: Operator distribucijskog sustava)  
 
i  
___________________________, ______________________________________, OIB: _______________, 
koje zastupa  ________________________  (u daljnjem tekstu: Korisnik sustava), 
 
sklopili su dana ______________ godine slijedeći 
 
 
 
 

UGOVOR O DISTRIBUCIJI PLINA br.  
 

 
 
 
I. PREDMET UGOVORA 

Članak 1. 
(1) Ovim Ugovorom o distribuciji plina (u daljnjem tekstu: Ugovor) uređuju se prava i obveze Operatora 
distribucijskog sustava i Korisnika sustava, koji koristi distribucijski sustav za opskrbu krajnjeg kupca  
priključenog na distribucijski sustav, a koje se odnose na uvjete distribucije plina, uvjete pružanja 
standardnih i nestandardnih usluga distribucije plina, način očitanja i dostave izmjerenih podataka, odredbe 
o obračunu i plaćanju naknade za korištenje distribucijskog sustava, odredbe o kvaliteti opskrbe plinom, 
uvjete ograničenja isporuke plina, financijske obveze sukladno važećem tarifnom sustavu, vrijeme i mjesto 
isporuke plina, te ostale odredbe.  
(2) Uređenje međusobnih odnosa iz stavka 1. ovog članka temelji se na odredbama ovog Ugovora, Zakona 
o tržištu plina, Pravila o organizaciji tržišta plina, Općih uvjeta opskrbe plinom,  Mrežnim pravilima plinskog 
distribucijskog sustava, Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina i ostalim važećim 
propisima. 
 

Članak 2. 
(1) Popis obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca priključenih na distribucijski sustav Operatora 
distribucijskog sustava koje Opskrbljivač opskrbljuje plinom razrađen po bilančnim skupinama je prilog ovom 
Ugovoru i njegov sastavni dio (u daljnjem tekstu Prilog 1), a uključuje najmanje slijedeće podatke o krajnjim 
kupcima: naziv krajnjeg kupca koji koristi obračunsko mjerno mjesto, naziv bilančne skupine kojoj je krajnji 
kupac posredni član,  osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca, obračunsko mjerno mjesto – identifikacijsku 
oznaku.  
(2) U slučaju promjene bilo kojeg podatka iz Priloga 1., ugovorne strane dužne su izvršiti ažuriranje Priloga 
1. i u roku 8 dana od dana nastale promjene dostaviti jedna drugoj ažurirane podatke.  
(3) Zbog potrebe ugovornih strana podaci u Prilogu 1. mogu se dodatno proširiti.    
 
 
II. UVJETI DISTRIBUCIJE PLINOM  

Članak 3. 
(1) Operator distribucijskog sustava obvezuje se distribuciju plina obavljati pouzdano i kvalitetno u skladu s 
propisanim standardima u Općim uvjetima opskrbe plinom, Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog 
sustava i Pravila o organizaciji tržišta  plina, te prema pravilima struke i dobrim poslovnim običajima. 
 (2) Operator distribucijskog sustava obvezuje se održavati standardnu pouzdanost isporuke plina 
distribucijskog sustava sukladno Općim uvjetima  opskrbe  plinom.  
(3) U slučaju kriznog stanja Distributer će postupiti prema Uredbi (EU) No 994/2010 Europskog parlamenta i 
Vijeća i propisa donesenih na temelju Uredbe o sigurnosti opskrbe.  
 

Članak 4. 
(1) Opskrbljivač se obvezuje osigurati uslugu i kvalitetu plina sukladno Općim uvjetima  opskrbe  plinom.  
(2) Operator distribucijskog sustava u skladu s važećim odredbama Zakona o tržištu plina i Mrežnim 
pravilima ima pravo krajnjem kupcu ograničiti ili obustaviti isporuku plina u slučajevima propisanim čl. 50. 
Mrežnih pravila. 
(3) Operator distribucijskog sustava je obvezan osigurati krajnjim kupcima koje opskrbljuje Korisnik sustava 
priključni kapacitet u skladu s energetskom suglasnošću krajnjih kupaca. 

 
 
 
 



  

 
III. OČITANJE I DOSTAVA MJERNIH PODATAKA 
 

Članak 5. 
(1) Operator distribucijskog sustava se obvezuje izvršiti mjerenje isporučene količine plina na  obračunskom 
mjernom mjestu krajnjeg kupca, i to putem plinomjera i druge mjerne opreme prema Mrežnim pravilima 
distribucijskog sustava.  
(2) Operator distribucijskog sustava za svako obračunsko mjesto određuje tehničke i druge značajke 
plinomjera i druge mjerne opreme sukladno Mrežnim pravilima distribucijskog sustava. 
(3) Plinomjer i druga mjerna oprema na obračunskom mjernom mjestu sastavni je dio distribucijskog 
sustava. 

Članak 6. 
(1) Operator distribucijskog sustava očitava stanje plinomjera ili drugu mjernu opremu na obračunskim 
mjernim mjesta iz Priloga 1, u skladu s odredbama zakonskih i podzakonskh propisa. 
(2) Operator distribucijskog sustava se obvezuje očitavati plinomjere i drugu mjernu opremu krajnjih kupaca 
koji su priključeni na distribucijski sustav redovito, u ugovorenim rokovima u skladu s Općim uvjetima, što se 
smatra standardnom uslugom, radi prikupljanja registriranih mjernih podataka. 
(3) Operator distribucijskog sustava je obvezan voditi evidenciju o preuzetim količinama plina od Korisnika 
sustava na ulazu/ulazima u distribucijski sustav, voditi evidenciju o isporučenim količinama plina Korisnika 
sustava na izlazu/izlazima iz distribucijskog sustava, te o tome izvještavati Korisnika sustava temeljem 
Mrežnih pravila. 
(4) Operator distribucijskog sustava se obvezuje organizirati očitanje plinomjera i/ili druge mjerne opreme 
Krajnjeg kupca u cilju utvrđivanja stanja plinomjera ili druge mjerne opreme, te izvještavati Korisnika sustava 
o preuzetim i isporučenim količinama plina u skladu s odredbama Mrežnih pravila. 
 

Članak 7. 
(1) Ako operator distribucijskog sustava ne može pristupiti obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca radi 
očitanja stanja plinomjera ili druge mjerne opreme, krajnji kupac dužan je dostaviti očitanje stanja plinomjera 
ili druge mjerne opreme u roku od pet dana od dana primitka poziva operatora distribucijskog sustava.  
(2) U slučaju da Operator distribucijskog sustava nije mogao izvršiti očitanje na jednom ili više obračunskih 
mjernih mjesta  ima pravo procijeniti količinu plina isporučenu u obračunskom razdoblju sukladno Mrežnim 
pravilima. 
(3) Operator distribucijskog sustava je dužan očitati stanje plinomjera na temelju zahtjeva i na trošak  
Korisnika sustava, što se smatra nestandardnom uslugom i naplaćuje prema Cjeniku nestandardnih usluga 
Operatora distribucijskog sustava. 
 

Članak 8. 
(1) Operator distrbucijskog sustava će uspostaviti sustav prikupljanja, obrade, pohranjivanja i dostave 
podataka o očitanju mjerne opreme za krajnjeg kupca korisniku sustava,  kao i osigurati tajnost podataka i 
informacija koje dobije od korisnika sustava. 
(2) Operator distrbucijskog sustava je dužan osigurati praćenje kvalitete plina sukladno Mrežnim pravilima i 

Općim uvjetima. 

(3) Operator distrbucijskog sustava je dužan ograničenje ili prekid isporuke plina zbog planiranih radova 

najaviti krajnjim kupcima i korisnicima sustava sukladno Mrežnim pravilima.  

(4) Operator distrbucijskog sustava je dužan u najkraćem mogućem roku poduzeti mjere za prekid isporuke 

prirodnog plina sukladno Općim uvjetima i o tome obavijestiti Korisnika sustava, te mu po prekidu isporuke 

prirodnog plina krajnjeg kupca dostaviti očitane podatke plinomjera i/ili druge mjerne opreme.  
 
 
IV. VRIJEME I MJESTO ISPORUKE 

Članak  9. 
(1) Isporuka plina smatra se obavljenom u trenutku prelaska prirodnog plina preko plinomjera i druge mjerne 
opreme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

V. OBRAČUN I PLAĆANJE NAKNADE  
ZA KORIŠTENJE DISTRIBUCIJSKOG  
SUSTAVA 

Članak 10. 
(1) Korisnik sustava se obvezuje plaćati Operatoru distribucijskog sustava naknadu na standardnu uslugu 
distribucije prirodnog plina i korištenje distribucijskog sustava, kao i naknadu za izvršene, a od strane 
Korisnika sustava naručene nestandardne usluge u distribuciji prirodnog plina.  
(2) Naknade za standardnu uslugu distribucije prirodnog plina korisnik sustava će plaćati sukladno važećoj 
Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina.  
(3) Naknade za nestandardne usluge u distribuciji prirodnog plina naplaćivati će se sukladno Metodologiji 
utvrđivanja cijena nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu 
opskrbe plinom koju određuje Hrvatska energetska regulatorna agencija.  

 
Članak 11. 

(1) Operator distribucijskog sustava će obračunati standardnu uslugu distribucije plina na temelju 
distribuiranih količina prirodnog plina za sve kupce koje korisnik sustava opskrbljuje prirodnim plinom, a na 
temelju Općih uvjeta  opskrbe  plinom i Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. 
(2)  Operator distribucijskog sustava će korisniku sustava obračunati one nestandardne usluge distribucije 
prirodnog plina koje ga terete sukladno Zakonu o tržištu plina, Općim uvjetima  opskrbe  plinom, Mrežnim 
pravilima plinskog distribucijskog sustava i drugim važećim propisima, a obračun će se vršiti prema 
naručenim i izvedenim uslugama. Operator distribucijskog sustava će na svojim internet stranicama objaviti 
važeće iznose tarifnih stavki za distribuciju plina i fiksnih mjesečnih naknada po tarifnim modelima. 
(3)  Operator distribucijskog sustava će obračunati naknadu za korištenje distribucijskog sustava na temelju 

energije isporučenog plina, broja i tarifnog modela obračunskih mjernih mjesta, tarifne stavke za distribuciju i 

fiksne mjesečne naknade za sve kupce koje Korisnik sustava opskrbljuje prirodnim plinom. 

 
Članak 12. 

(1) Operator distribucijskog sustava će korisniku sustava ispostaviti račun za standardnu i nestandardne 
usluge distribucije prirodnog plina jednom mjesečno za prethodni mjesec.  
(2) Korisnik sustava se obvezuje platiti račun u roku od 10 dana od dana njegovog izdavanja. 

 
 

Članak 13. 
(1) Za zakašnjela plaćanja, Operator distribucijskog sustava će obračunavati zakonsku zateznu kamatu od 
dana dospijeća novčane obveze do dana kada je korisnik sustava doznačio sredstva na poslovni račun 
Operatora distribucijskog sustava. 
 

Članak 14. 
(1) Kao instrument osiguranja plaćanja Korisnik sustava će prilikom potpisa ovog Ugovora Operatoru 
distribucijskog sustava uručiti jednu običnu zadužnicu izdanu sukladno Ovršnom zakonu, u visini 50 posto 
procijenjene naknade za korištenje distribucijskog sustava za razdoblje od jedne godine, uvećano za PDV, 
kojom korisnik sustava daje svoj pristanak da se zaplijene svi računi korisnika sustava koje korisnik sustava 
ima kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnog prometa te da se novac s tih računa isplati operatoru 
distribucijskog sustava, odnosno provede neposredna ovrha na cjelokupnoj imovini korisnika sustava, radi 
podmirenja tražbine operatora distribucijskog sustava u iznosu naznačenom na običnoj zadužnici. 
Procijenjena naknada za korištenje distribucijskog sustava za ugovorno razdoblje utvrđuje se na temelju 
potrošnje iz prethodnog razdoblja ili planske potrošnje plina. 
(2) Korisnik sustava se obvezuje najkasnije 3 dana prije isteka jednogodišnjeg razdoblja za koji se 
procjenjuje naknada za korištenje distribucijskog sustava, a temeljem koje se izdaje zadužnica kao 
instrument osiguranja plaćanja, dostaviti operatoru distribucijskog sustava istovjetno sredstvo osiguranja 
plaćanja, dakle novu običnu zadužnicu u visini 50 posto procijenjene naknade za korištenje distribucijskog 
sustava za sljedeće razdoblje od jedne godine. 
(3) Za aktivirano (iskorištena) sredstvo osiguranja plaćanja, korisnik sustava se obvezuje, u roku od pet dana 
nakon što je operator distribucijskog sustava koristio sredstvo osiguranja plaćanja, uručiti operatoru 
distribucijskog sustava novo sredstvo osiguranja plaćanja istovjetno iskorištenom sredstvu osiguranja 
plaćanja.  
(4) U slučaju da sredstvo osiguranja plaćanja nije zamijenjeno novim sredstvom osiguranja plaćanja s 
rokom, sadržajem i visinom sukladno st. 2. i 3. ovog članka, operator distribucijskog sustava ima pravo 
naplatiti sredstvo osiguranja plaćanja prije isteka njegovog roka i tako naplaćen novac deponirati na zaseban 
račun (bez obveze operatora distribucijskog sustava da prima kamate na iznos depozita kod financijske 
ustanove kod koje drži depozit, i bez obveze operatora distribucijskog sustava da plaća korisniku 
distribucijskog sustava bilo kakve kamate na depozit, a u slučaju da operator distribucijskog sustava prima 



  

kamate na depozit, takve kamate se neće automatski uračunavati u ispunjenje obveza korisnika 
distribucijskog sustava po ugovoru o distribuciji plina, nego će se pripisivati iznosu ukupnog depozita) te ga 
koristiti pod istim uvjetima pod kojima je operator distribucijskog sustava ovlašten koristiti sredstva osiguranja 
plaćanja sukladno ovim Općim uvjetima korištenja. 
(5) U slučaju da korisnik sustava ne preda ugovoreno sredstvo osiguranja plaćanja operatoru distribucijskog 
sustava u skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka, ili u slučaju da korisnik sustava ne uruči operatoru 
distribucijskog sustava novo sredstvo osiguranja plaćanja sukladno odredbi stavka 4. ovoga članka, takvo 
postupanje korisnika sustava će se smatrati bitnom povredom obveza iz ugovora o distribuciji plina u kojem 
slučaju operator distribucijskog sustava ima pravo raskinuti ugovor o distribuciji plina sukladno članku 12. 
stavku 7. Općih uvjeta korištenja distribucijskog sustava i/ili ograničiti ili obustaviti pružanje usluge distribucije 
plina sukladno članku 11. Općih uvjeta korištenja distribucijskog sustava. 
(6) Operator distribucijskog sustava će u roku od 30 (trideset) dana po isteku svih obveza po Ugovoru 
vratiti Korisniku sustava preuzeto jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 

 
VI.  UVJETI OGRANIČENJA I PREKID  
 ISPORUKE PRIRODNOG PLINA 

Članak 15. 
(1) Operator distribucijskog sustava ima pravo ograničiti ili prekinuti distribuciju plina u slijedećim 
slučajevima: 
a) u slučaju izravne ugroženosti života i zdravlja ljudi ili imovine, te radi otklanjanja takvih opasnosti, 
b) radi planiranog održavanja ili rekonstrukcije distribucijskog sustava, 
c)  radi otklanjanja kvarova na distribucijskom sustavu, 
d) kada uređaji priključeni na distribucijski sustav preuzimaju plin na način koji bi mogao ugroziti život i 

zdravlje ljudi ili imovinu, 
e)  u slučaju neovlaštene potrošnje i neovlaštene distribucije plina, 
f)  u slučajevima kad se korisnik ne pridržava svojih ugovornih obveza, u skladu s aktom iz članka 89. 

Zakona o tržištu plina, 
g)  po nalogu korisnika sustava i 
h)  po nalogu operatora transportnog sustava, 
i)  u slučajevima navedenim u čl. 11 Priloga 3. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava. 
 

Članak 16. 
(1) Operator distribucijskog sustava dužan je po nalogu korisnika sustava obustaviti isporuku plina krajnjem 
kupcu koji nije platio novčanu obvezu ni nakon isteka roka iz opomene. 
 
 
VII. TRAJANJE I OTKAZ UGOVORA 

Članak 17. 
(1) Ovaj Ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme,  te se primjenjuje od  _____________ godine. 
(2) Ugovorne strane su suglasne da svaka ugovorna strana ima pravo otkazati ovaj Ugovor uz otkazni rok od 
30 dana, od dana zaprimanja obavijesti o raskidu, te će Operator distribucijskog sustava postupiti u 
potpunosti sukladno čl. 12. Prilog 3. Mrežnih pravila. 
 
(3) Posebni razlozi koji mogu uzrokovati raskid ugovora su neizvršenje ugovornih obveza i gubitak prava na 
temelju kojih ugovorne strane obavljaju distribuciju i opskrbu prirodnim plinom. Obavijest o raskidu ugovora 
mora sadržavati i razloge raskida. 
(4) Na raskid ugovora primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, odnosno odredbe o raskidu 
ugovora sadržane u važećim Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava. 
(5) Dostava otkaza i obavijesti o raskidu otkaza  iz stavka 2. i 3. ovog članka smatra se uredno izvršenom 
ukoliko je obavljena osobno uz potvrdu primitka ili preporučenom pošiljkom s povratnicom. 
 
 
 
 
VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 18.   
(1) U slučaju manjih izmjena i dopuna važećih propisa iz članka 1. ovog Ugovora, ili donošenja novih, a koji 
utječu na odredbe ovog Ugovora i njegovih sastavnih dijelova, ugovorne strane mogu pristupiti  sklapanju 
dodataka ovom Ugovoru, kojim će iste izmjene regulirati, dok će u slučaju relevantnijih izmjena važećih 
propisa svakako sklopiti dodatak ovome Ugovoru. 
Izmjena zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih 
djelatnosti i tržište plina automatski se primjenjuje na ovaj Ugovor, bez potrebe izmjene samog Ugovora. 



  

(2) Isto tako, sve eventualne elemente međusobnih odnosa koji nisu obuhvaćeni ovim Ugovorom, ugovorne 
strane mogu posebno regulirati dodatkom Ugovoru, sklopljenim na temelju Zakona o obveznim odnosima i 
važećih propisa iz članka 1. ovog Ugovora.   
(3)  Sve eventualne izmjene i dopune ovog Ugovora u vidu dodatnih ugovora, sporazuma ili odluka, te 
raskida/otkaza ugovora, moraju biti sačinjene u pisanom obliku.  
 
 

Članak 19. 
(1) Sklapanjem ovog Ugovora ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja Ugovora u cijelosti 
prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta  opskrbe plinom, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, 
Pravila o organizaciji tržišta plina, Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina, te 
Metodologije utvrđivanja cijena nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i 
javnu uslugu opskrbe plinom koju određuje Hrvatska energetska regulatorna agencija. 

 
Članak 20. 

(1) Svi eventualni sporovi koji bi mogli nastati ili proizaći iz ovog Ugovora rješavati će se sporazumno, u duhu 
dobrih poslovnih običaja. 
(2) U nemogućnosti postizanja sporazumnog rješenja, sporove će rješavati stvarno nadležan sud. 

 
Članak 21. 

(1) Ugovorne strane vlastoručno potpisuju ovaj ugovor u znak prihvaćanja prava i obveza koje proizlaze iz 
istoga. 

 
Članak 22. 

 
(1) Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana dobiva po dva 
(2) primjerka ugovora. 
 
 
Broj:   Broj:  
     
Datum:   Datum:  
 
 
 
OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA 

IVKOM–PLIN d.o.o.  
za distribuciju i opskrbu plinom 

 
Direktor: 

Darko Putar, dipl.ing.stroj. 
 

   KORISNIK SUSTAVA  
 

   

   
   

 
 
 
 
  

 

   
M.P.  M.P. 

 
 
 
 
 



  

PRILOG 1. 
 

Popis obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca priključenih na distribucijski sustav IVKOM–PLIN d.o.o. za 
distribuciju i opskrbu plinom koje opskrbljivač plinom _________________________ opskrbljuje plinom. 
 
 
 

Identifikacijska 
oznaka 
OMM 

Ime i prezime ili naziv krajnjeg 
kupca koji koristi obračunsko 

mjerno mjesto 

Osobni identifikacijski 
broj krajnjeg kupca 

Naziv bilančne skupine koje 
je krajnji kupac posredni 

član 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
U  ________ , _______________ 
 
                                                                                                                          KORISNIK SUSTAVA 
 
 
                                                                                                                 
                                                                                                                      _______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

PRILOG 2. Ugovoru o distribuciji plina broj  
Protokol o očitanju obračunskog mjernog mjesta i dostavljanju očitanih podataka 
Prilog 2 sadrži  sve potrebne podatke o osobama ispred ODS-a i Korisnika sustava koje će obavljati 
međusobnu operativnu komunikaciju i na koji način. 
 
I. Kontakt osobe i kontakt podaci ODS-a odgovorne za dostavljanje izmjerenih podataka mjerne 
opreme: 

 

1. ____________________   2. __________________ 

 

 

 
 

 

 
II. Kontakt osobe i kontakt podaci Korisnika sustava odgovorne za primanje izmjerenih podataka mjerne 
opreme: 
 

1. ___________________                                   2. _____________________ 
 
 
 
 
 
 
III. Očitanje i dostava izmjerenih podataka 

1. Očitanje mjerne opreme 

Očitanje stanja mjerne opreme upisat će se u zapisnik o očitanju mjerne opreme. Zapisnik će biti 

potpisan od strane djelatnika ODS-a, te će biti dostavljen Korisniku sustava putem elektroničke pošte. 

U slučaju nemogućnosti slanja elektroničkom poštom, podaci će biti poslani faksom. 

  

         2. Obračunska razdoblja očitanja i rok dostave očitanih podataka 

Obračunsko razdoblje je od prvog  do zadnjeg dana u mjesecu za koji će ODS izvršiti očitanje mjerne 

opreme te dostaviti Korisniku sustava do osmog dana u narednom mjesecu.  

1. Nemogućnost očitanja plinomjera 
U slučaju izvanrednih okolnosti kao što je tehnički kvar na mjernoj opremi ODS će radi  utvrđivanja 
preuzetih količina plina od strane Kupca, kao i ostvarene satne potrošnje izvršiti obračun sukladno 
registriranim povijesnim podacima, Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom i Mrežnim pravilima 
plinskog distribucijskog sustava. 

 
 
 
     Operator distribucijskog sustava                                                        Korisnik sustava 
 
     _________________________________                                                       ____________________________ 
 


