PLINARA d.o.o. Pula, Industrijska 17, OIB: 18436964560, u svojstvu Opskrbljivača plina u obvezi javne
usluge, zastupana po direktoru Deanu Kocijančiću, dipl. ing. (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač), i
_______________________,
prezime i ime

__________________________,
adresa

OIB;

__________________

tel: ________________________ u svojstvu Krajnjeg kupca koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne
usluge (u daljnjem tekstu: Kupac) sklapaju Puli, dana ____________________ slijedeći

UGOVOR O OPSKRBI PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE
BR: ________________
PREDMET UGOVORA
Članak 1.
(1) Ovim ugovorom reguliraju se i uređuju međusobni odnosi između Opskrbljivača i Kupca, vezano za
opskrbu prirodnim plinom Kupca i korištenje distribucijskog sustava.
(2) Opskrbljivač se obvezuje isporučivati Kupcu plin, kontinuirano i nesmetano putem distribucijskog
sustava, a Kupac se obvezuje Opskrbljivaču plaćati isporučeni plin sukladno odredbama ovog Ugovora.
PODACI O OBRAČUNSKOM MJERNOM MJESTU (OMM):
Identifikacijska oznaka OMM: ___________________________________________________
Adresa OMM: ________________________________________________________________
Broj energetske suglasnosti: _____________________________________________________
Priključni kapacitet ____________________________________________________________
Operator distribucijskog sustava _________________________________________________
Tarifni model _________________________________________________________________
Datum početka isporuke plina ___________________________________________________

UVJETI OPSKRBE PLINOM
Članak 2.
(1) Ugovorni uvjeti opskrbe plinom u obvezi javne usluge za kupce kategorije kućanstvo sastavni su dio
Ugovora i njima se utvrđuju prava i obveze koje nisu definirane Ugovorom te su objavljeni na stranici
Opskrbljivača u obvezi javne usluge, kao i način donošenja njihovih izmjena i dopuna.
(2) Sklapanjem Ugovora Kupac potvrđuje da je u cijelosti upoznat s odredbama Ugovora kao i
Ugovornim uvjetima, da ih je razumio te ih prihvaća u cijelosti. Opskrbljivač se obvezuje Kupca
obavijestiti o promjeni ugovornih uvjeta pisanim putem.
(3) Kupac se obvezuje da će kupljeni plin na temelju ovog Ugovora koristiti isključivo za vlastitu
potrošnju.
(4) Ovaj ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.
Članak 3.
Ugovorne strane su suglasne da se Opskrbljivač oslobađa preuzetih obveza u pogledu opskrbe plinom
za vrijeme više sile i drugih izvanrednih okolnosti, kao i u slučajevima neispravnosti i kvarova na
uređajima te ostalih okolnosti na koje nije mogao utjecati.
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UVJETI OBRAČUNA I NAPLATE ISPORUČENOG PLINA
Članak 4.
(1) Cijena plina izražava se u kn/kWh, a odnosi se na prirodni plin donje ogrjevne vrijednosti Hd
(kWh/m3) za pojedino obračunsko razdoblje. Cijenom plina obuhvaćeni su troškovi: nabave,
transporta, skladištenja, distribucije i opskrbe prirodnim plinom. Cijena plina sastoji se od tarifne
stavke za isporučenu količinu plina Ts1 (kn/kWh) i fiksne mjesečne naknade Ts2 (kn) za pripadajući
tarifni model TM obračunskog mjernog mjesta, sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki
za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu i Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu
opskrbe plinom, sve uvećano za pripadajući PDV.
(2) Fiksna mjesečna naknada Ts2 (kn) zaračunava se neovisno o isporuci plina.
Članak 5.
U slučaju pružanja nestandardne usluge Opskrbljivač u obvezi javne usluge će primijeniti cijene
nestandardnih usluga te će kupcu ispostaviti zaseban račun u skladu s cjenikom nestandardnih usluga
koji je objavljen na službenoj stranici Opskrbljivača www.plinara.hr.
Članak 6.
Obračun isporučenog plina obavlja Opskrbljivač na temelju potrošnje plina u obračunskom razdoblju,
cijene plina, naknada i ostalih davanja propisanih posebnim propisima, te Kupcu ispostavlja račun za
isporučeni plin.
Članak 7.
(1) Obračunsko razdoblje iznosi tri mjeseca.
(2) Tijekom obračunskog razdoblja Kupac će plaćati Opskrbljivaču mjesečne akontacijske rate
izračunate na temelju procjene potrošnje za obračunsko mjerno mjesto Kupca prema potrošnji plina
u istom razdoblju prethodne godine.
(3) Na kraju svakog obračunskog razdoblja Kupcu se dostavlja račun za isporučeni plin, koji je Kupac
dužan platiti u roku od 20 dana od dana izdavanja računa. Za kašnjenje u plaćanju Opskrbljivač će Kupcu
obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća računa do dana kada Kupac doznači novčana
sredstva na račun Opskrbljivača.
(4) Račun je plativ bez naknade u svim jedinicama FINA-e i svim poslovnicama Istarske kreditne banke
Umag.
NEPODMIRIVANJE OBAVEZA ZA ISPORUČENI PLIN, OBUSTAVA ISPORUKE PLINA I NASTAVAK
ISPORUKE PLINA
Članak 8.
(1) Kupcu koji ne plati dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin, Opskrbljivač će dostaviti pisanu
opomenu i odrediti naknadni rok za plaćanje.
(2) Ukoliko Kupac ne podmiri dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin niti u roku iz opomene iz
stavka 1. ovoga članka, Opskrbljivač ima pravo Kupcu dostaviti pisanu obavijest o obustavi isporuke
plina koja sadrži krajnji rok podmirenja dospjelih novčanih obveza za isporučeni plin od najmanje tri
dana.
(3) Ukoliko niti nakon isteka roka iz obavijesti o obustavi isporuke plina iz stavka 2. ovoga članka, Kupac
ne podmiri dospjele novčane obveze za isporučeni plin, Opskrbljivač ima pravo od operatora plinskog
sustava na čiji sustav je priključen Kupac zatražiti obustavu isporuke plina.
INFORMIRANJE KUPCA, KVALITETA PLINA I KVALITETA OPSKRBE PLINOM
Članak 9.
Informacije o važećim cijenama i naknadama, potrošnji plina te povezanim troškovima isporuke plina,
kao i kvaliteta plina, kvaliteta opskrbe plinom, mjere zaštite krajnjih kupaca i način utvrđivanja naknade
u slučaju neispunjavanja propisane razine kvalitete opskrbe plinom propisani su važećim Ugovornim
uvjetima opskrbe plinom u obvezi javne usluge za kupce kategorije kućanstvo i Općim uvjetima opskrbe
plinom.
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PROMJENE VLASNIŠTVA NA STRANI KUPCA
Članak 10.
Kod promjene vlasništva građevine ili samostalne uporabne cjeline Kupac, dotadašnji vlasnik građevine
ili samostalne uporabne cjeline, dužan je u roku od 30 dana od promjene vlasništva podnijeti zahtjev
za raskid ugovora uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, a novi vlasnik te
građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je u istome roku podnijeti zahtjev za sklapanje novog
ugovora uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, te dostaviti Opskrbljivaču očitanje
stanja plinomjera koje su suglasno utvrdili dotadašnji i novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne
cjeline.

PROMJENA OPSKRBLJIVAČA
Članak 11.
Kupac priključen na distribucijski sustav može za pojedino obračunsko mjerno mjesto, prije isteka
ugovora promijeniti Opskrbljivača bez naknade za povezane troškove postupka promjene
Opskrbljivača, u skladu s važećim Općim uvjetima opskrbe plinom. Kupac ima pravo promijeniti
Opskrbljivača tek nakon podmirenja svih novčanih obveza obračunskog mjernog mjesta putem kojega
se opskrbljuje plinom.
NEOVLAŠTENA POTROŠNJA PLINA
Članak 12.
Kupac za koga je utvrđena neovlaštena potrošnja plina dužan je platiti naknadu za neovlaštenu
potrošnju plina sukladno važećim Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava operatoru
distribucijskog sustava, u roku od osam dana od dana izdavanja računa.
PRESTANAK I RASKID UGOVORA
Članak 13.
(1) Ugovor prestaje u slučaju smrti fizičke osobe, raskida ugovora ili nastupa drugih okolnosti za
prestanak ugovora o opskrbi plinom.
(2) Kupac može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne
usluge uz otkazni rok od 15 dana.
(3) Opskrbljivač je dužan prihvatiti zahtjev za raskid ugovora ukoliko Kupac na dan raskida ugovora ima
podmirene sve svoje dospjele obveze koje proizlaze iz ugovora.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
(1) Sklapanjem ovog ugovora ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti
prihvaćaju odredbe Općih uvjeta opskrbe plinom, uvjeta ugovora opskrbljivača plinom, 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 zajamčenu opskrbu i
Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje
plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom.
(2) Za sve ugovorne obveze koje nisu uređene odredbama ovog ugovora ili propisima iz prethodnog
članka primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o obveznim odnosima.
Članak 15.
Kupac može Opskrbljivaču uputiti pisani prigovor ako nije zadovoljan postupanjem Opskrbljivača te
ako smatra da se krše odredbe ovog ugovora, ako i ostalih zakonskih propisa. Ako nije zadovoljan
pisanim odgovorom Opskrbljivača Kupac može uputiti pisani prigovor Hrvatskoj energetskoj
regulatornoj agenciji.
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Članak 16.
Kupac potpisom ovog ugovora daje Opskrbljivaču dobrovoljno svoje osobne podatke koji uključuju ime
i prezime, OIB, adresu, broj telefona, mail adresu, broj obračunskog mjernog mjesta, podatak o
potrošnji plina u svrhu sklapanja i provedbe ovog ugovora, sukladno važećim zakonskim propisima o
zaštiti osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.
Članak 17.
Potpisom ovog ugovora ugovorne strane potvrđuju da su ugovor pročitale i razumjele. U znak
suglasnosti s pravima i obvezama iz ovog ugovora, ugovorne strane isti vlastoručno potpisuju.
Članak 18.
Sve eventualne sporove proizašle iz ovog ugovora i u svezi s njim, ugovorne strane će pokušati riješiti
sporazumno, u protivnom spor će rješavati Općinski sud u Puli.

Članak 19.
Ovaj ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan primjerak
ugovora.

KUPAC

ZA OPSKRBLJIVAČA

_______________________

_______________________
Direktor, Dean Kocijančić, dipl. ing.
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