
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

      

     MOSLAVINA PLIN D.O.O. Trg Kralja Tomislava 6 KUTINA, OIB:78223722602, 

     kojeg zastupa direktor  Pavle Žegarac, univ.spec.oec. u svojstvu  

     pružatelja usluge opskrbe plinom ( daljnjem tekstu: Opskrbljivač plinom) 

     i 

     Korisnik______________________,adresa _________________,OIB_____________ 
     u svojstvu krajnjeg  kupca, odnosno korisnika javne usluge opskrbe prirodnim plinom u kategoriji  

     Kućanstvo ( daljnjem tekstu; Kupac), sklopili su slijedeći 

 

 

                   UGOVOR                

                          o opskrbi prirodnim plinom i                      

                       korištenju distribucijskog sustava                   

                              broj: UOTG1-_____/11                           

 

                                                  Članak 1.                                               

     Predmet ovog Ugovora je dugoročno uređenje međusobnih odnosa između Opskrbljivača plinom i Kupca u pogledu energetske 

     suglasnosti i priključnog kapaciteta plinskih uređaja Kupca, uvjeta opskrbe plinom, kvalitetom usluge i kvalitete plina,  

     vremena i mjesta isporuke plina, količine plina, cijene plina, očitavanja mjernih uređaja, načina obračuna i plaćanj a 

     isporučenog plina, te ostalih međusobnih odnosa, sukladno Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (daljnjem  

     tekstu Opći uvjeti). 

 

                                                  Članak 2.                                               

     Ugovorne strane utvrđuju: 

     - da je Kupcu izdana energetska suglasnost broj ES ___________ od __________________god. i da priključni kapacitet  

     proizlazi iz kapaciteta ugrađenih brojila, te iznosi           6 (Sm3/h). 

     - da je Kupac sukladno važećim tarifnim sustavima raspoređen u tarifnu grupu 'kućanstvo' TM1 i tarifni model TG1. 

     - da su podaci o obračunskom mjernom mjestu Kupca sljedeći: 

               ADRESA MJERNOG MJESTA: ______________       Lok/kor: ______________________ 

               PLINSKO MJERILO(proizvođač/tip/broj) 

               Plinomjer:____________________ 

               Korektor : ____________________ 

               MAKSIMALNA SATNA POTROŠNJA (Sm3/h): ______________________            

               NAMJENA POTROŠNJE PLINA:            kuhanje/grijanje 

 

                                                  Članak 3.                                               

     (1) Opskrbljivač plinom se obvezuje kupca opskrbljivati odoriranim plinom standardne kvalitete i sastava te sa donjom  

     ogrjevnom vrijednosti 33.338,35 MJ/m3 pri tlaku 101.325 Pa(1,01325 bar) i temperaturi 288,15 K(15 C), a u skladu s  

     uvjetima za prodaju plina, pravilima struke i dobrim poslovnim običajima. 

     (2) Ako je Kupac nezadovoljan kvalitetom usluge opskrbe plinom i kvalitetom isporučenog plina, može podnijeti pisani  

     prigovor, a Opskrbljivač plinom se obvezuje u roku od 30 dana od primitka prigovora donijeti odluku o prigovoru i  

     izvijestiti Kupca, odnosno ispitati kvalitetu plina. 

     (3) U slučaju neutemeljenog prigovora troškove ispitivanja kvalitete plina snosi Kupac. 

 

                                                  Članak 4.                                               

     Kupac se obvezuje, da se prema ovom Ugovoru smatra krajnjim korisnikom plinskog priključka i distribucijske mreže, te  

     nema pravo omogućiti drugoj osobi priključenje na svoju plinsku instalaciju i korištenje plina preko svojeg obračunskog 

     mjesta. 

 

                                                  Članak 5.                                               

     Opskrbljivač plinom se obvezuje opskrbljivati Kupca količinom plina, koja je omogućena Energetskom suglasnošću iz članka 

     2. ovog Ugovora. 

 

                                                  Članak 6.                                               

     1) Cijenu plina(tarifne stavke) donosi Vlada Republike Hrvatske, u skladu s propisanim tarifnim 

     sustavnom za opskrbu prirodnim plinom s iznimkom povlaštenih kupaca bez visine tarifnih stavki. 

     (2) Opskrbljivač se obavezuje prije početka primjene nove cijene plina o promjeni izvijestiti Kupca putem 

     sredstava javnog priopćavanja i elektronskim putem na internetskoj stanici Opskrbljivača. 

 

                                                  Članak 7.                                               

     (1) Očitavanje plinomjera radi utvrđivanja količine preuzetog plina na mjernom mjestu Kupca obavljat će operator 

     distribucijskog sustava MOSLAVINA PLIN d.o.o. i to mjesečno tj. 30-og ili 31-og dana u mjesecu za potrošnju  

     te s tim datumima utvrđuje dan nastanka DVO-a. Kupac se obvezuje omogućiti ovlaštenoj osobi 

     Operatora pristup mjernom mjestu radi očitanja izmjerenih podataka. 

     (2)Iznimno od stavaka 1. ovog članka Operator može mjerne uređaje Kupca izvan sezone grijanja očitavati u dužim 



     razdobljima, ali ne duže od šestomjesečnog razdoblja. 

     (3) Operator distribucijskog sustava zadržava pravo izmjene načina očitavanja i obračuna 

     mjernog mjesta o čemu treba prethodno obavijestiti kupca. 

     (4) Ako kupac ne dostavi očitanje stanja plinomjera Operatoru distribucijskog sustava nakon njegovog pisanog poziva, ili 

     ako plinomjer iz bilo kojeg razloga ne evidentira utrošak plina ili ga evidentira netočno, Operator distribucijskog  

     sustava ima pravo procijeniti potrošnju plina u obračunskom razdoblju na temelju potrošnje plina iz odgovarajućeg 

     obračunskog razdoblja prethodne godine. 

 

                                                  Članak 8.                                               

     (1) Na temelju očitanih stanja plinomjera Opskrbljivač plinom će načiniti obračun, te ispostaviti Kupcu račun s 

     navođenjem roka plaćanja, koji je 15 dana od dana DVO-a. 

     (2) Ako kupac prije roka plaćanja pisano prigovori na primljen račun Opskrbljivač plinom je dužan u roku 8 dana od 

     primitka pisanog prigovora Kupcu dostaviti pisani odgovor, a račun na koji nije istaknuti prigovor smatra se dospjelim.  

 

                                                  Članak 9.                                               

     (1) Kupac može zahtijevati izvanredni ili kontrolni obračun potrošnje plina unutar obračunskog razdoblja, što se smatra  

     nestandardnom uslugom i kupac ih posebno plaća prema cjeniku za nestandardne usluge Opskrbljivača plinom. 

 

                                                  Članak 10.                                              

     (1) Opskrbljivač plinom ne snosi odgovornost ako nastupi nemogućnost isporuke plina ili smanjenje količine plina, koja  

     se isporučuje zbog više sile ili ako dođe do prekida isporuke plina od strane transportera plina ili zbog zabrane uvoza 

     plina ili ekonomskih mjera propisanih zakonom ili uredbom Vlade Republike Hrvatske. 

     (2) Odgovornost zbog nemogućnosti ili smanjenja isporuke nije oslobođen Opskrbljivač, ako mu je transporter plina 

     prestao isporučivati plin ili je smanjio količinu plina zbog neplaćanja plina. 

 

                                                  Članak 11.                                              

     (1) Za kašnjenje u plaćanju Opskrbljivač plinom će obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana kada je  

     Kupac doznačio novčana sredstva na žiroračun  Opskrbljivača plinom. 

     (2) Ako Kupac ne plati dospjelu obvezu za potrošeni plin, Opskrbljivač plinom će dostaviti pisanu opomenu, uz obračun 

     prouzročenih troškova prema cjeniku za nestandardne usluge  Opskrbljivača plinom. 

     (3) Ako Kupac ne plati svoje novčane obveze ni nakon isteka roka iz opomene prema stavku 2. ovoga članka, Operator 

     distribucijskog sustava će po nalogu Opskrbljivača obustaviti isporuku plina Kupcu, te poduzeti mjere prisilne naplate  

     propisane Zakonom. 

     (4) Kupcu će biti nastavljena isporuka plina, nakon podmirenja svih dospjelih obveza plaćanja. 

 

                                                  Članak 12.                                              

     (1) Kupac je dužan omogućiti Operatoru distribucijskog sustava fizički pristup distribucijskom sustavu (priključak,  

     mjerni uređaj) u svrhu održavanja distribucijskog sustava, te plinskim uređajima i instalacijama u svrhu ispitivanja na 

     ispravnost i nepropusnost. 

     (2) Kupac je obvezan koristiti svoje plinske uređaje i instalacije sukladno uputama izvođača radova, proizvođača 

     plinskih uređaja i Operatora distribucijskog sustava, na način koji onemogućuje nastanak smetnji na plinskim uređajima i  

     instalacijama drugih korisnika sustava priključenih na distribucijski sustav i na distribucijski sustav Operatora  

     distribucijskog sustava. Kupac je obvezan održavati svoje plinske uređaje i instalacije i snosi odgovornost za njihovu 

     sigurnost, pogon i tehničku ispravnost. 

 

                                                  Članak 13.                                              

     (1) Kupac je dužan prijaviti uočenu neispravnost plinomjera ili druge mjerne opreme, kao i uočena oštećenja priključka,  

     opreme za regulaciju tlaka, skinutu plombu ili oštećeni plinski ormarić. 

 

                                                  Članak 14.                                              

     (1) Kupac može iz opravdanih razloga tražiti kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera i druge mjerne opreme. 

     (2) Ako kontrolno ispitivanje pokaže neispravnost plinomjera i druge mjerne opreme, troškove pregleda snosi operator 

     distribucijskog sustava, a ako je plinomjer i druga mjerna oprema ispravna troškove pregleda snosi podnositelj zahtjeva  

     za kontrolni pregled. 

     (3) U slučaju da plinomjer iz bilo kojeg razloga ne evidentira utrošak plina ili ga evidentira netočno, Opskrbljivač ima 

     pravo procijeniti, te obračunati potrošnju plina u obračunskom razdoblju, na temelju potrošnje plina iz odgovarajućeg  

     obračunskog razdoblja prethodne godine. Operator distribucijskog sustava dužan je zamijeniti plinomjer i drugu mjernu  

     opremu o vlastitom trošku. 

 

                                                  Članak 15.                                              

     (1) U slučaju neovlaštene potrošnje plina od strane kupca Operator distribucijskog sustava će po nalogu Opskrbljivača 

     obustaviti opskrbu plinom bez prethodne obavijesti. 

     Kupac će platiti Opskrbljivaču naknadu za neovlaštenu potrošnju plina u roku 8 dana od dana izdavanja računa.  

     (2) Operator distribucijskog sustava i Opskrbljivač će uspostaviti ponovnu opskrbu plinom, tek nakon što Kupac podmiri 

     sva dugovanja, naknadu za neovlaštenu potrošnju plina, te ostale troškove vezane za obračunsko mjerno mjesto.  

 

                                                   



 

         Članak 16. 

     (1) Kupac može raskinuti ovaj Ugovor uz podnošenje pisanog podneska najmanje 15 dana prije nadnevka s kojim želi 

     raskinuti ugovor. Opskrbljivač plinom će prekinuti raskid ovoga Ugovora pod uvjetom da je Kupac na dan raskida podmirio 

     sve svoje financijske obveze, koje su proizašle tijekom njegove primjene. 

 

                                                  Članak 17.                                              

     (1) Sve eventualne sporove ugovorne strane rješavat će sporazumno, a u protivnom spor će se predati na rješavanje 

     nadležnom sudu u sjedištu Opskrbljivača. 

 

                                                  Članak 18.                                              

     (1) Ugovorne strane su suglasne da će međusobne obveze, koje nisu regulirane ovim Ugovorom rješavati sukladno važećem  

     Zakonu o tržištu plina, Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom, Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava i  

     važećim Tarifnim sustavima. 

 

                                                  Članak 19.                                              

     (1) Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme i stupa na snagu ______________________- godine. 

 

                                                  Članak 20.                                              

     Ovaj Ugovor sklopljen je u dva (2) primjerka, po jedan za svaku ugovornu stranu. 

 

 

     KUTINA, ______________________- 

 

               OPSKRBLJIVAČ PLINOM:                                                KUPAC: 

 

               Pavle Žegarac, univ.spec.oec.       

 

               ______________________________                                        ______________________________ 

 

 


