PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. Vinkovci, Ohridska 17, OIB: 16423775522 u svojstvu Opskrbljivača prirodnog plina u obvezi javne
usluge (u daljnjem tekstu Opskrbljivač), zastupana po direktoru Mariji Ratkić, dipl.ing.
i
PREZIME I IME, ADRESA KUPCA, OIB KUPCA u svojstvu Krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu, (daljnjem tekstu KUPAC) sklapaju:

UGOVOR O OPSKRBI PLINOM
u obvezi javne usluge
br: BROJ UGOVORA

PREDMET UGOVORA
Članak 1.
Predmet ovog Ugovora je uređenje ugovornih odnosa između opskrbljivača plinom i krajnjeg kupca, uvjeti opskrbe plinom, struktura cijene
i izračun krajnje cijene opskrbe plinom, kvaliteta opskrbe plinom, uvjeti obračuna i naplate isporučenog plina, nepodmirenje obveze za
isporučeni plin, obustava i nastavak isporuke plina, promjena vlasništva na strani kupca promjena opskrbljivača, mjere zaštite krajnjeg
kupca, neovlaštena potrošnja plina, ostala međusobna prava i obveze.
PODACI O KRAJNJEM KUPCU:
- Naziv kupca: PREZIME I IME/NAZIV KUPCA;
- Šifra kupca: ŠIFRA POSLOVNOG PARTNERA
- Adresa kupca: ADRESA KUPCA
PODACI O OBRAČUNSKOM MJERNOM MJESTU:
- ID mjesta potrošnje (PM): ŠIFRA PRODAJNOG MJESTA
- Mjesto isporuke plina: ADRESA PRODAJNOG MJESTA
- Vrsta plinomjera: VRSTA I VELIČINA PLINOMJERA
- Broj energetske suglasnosti: BROJ ENERGETSKE SUGLASNOSTI godine
- Priključni kapacitet: KAPACITET PRIKLJUČKA u m3/h i KWh/h
- Početni ugovoreni TM definiran projektnom dokumentacijom: TMi (samo za nova obračunska mjerna mjesta)
UVJETI OPSKRBE PLINOM
Članak 2.
Sklapanjem ugovora iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe
važećih Općih uvjeta opskrbe plinom, uvjeta opskrbljivača plinom, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Mrežnih pravila
transportnog sustava, Pravila o organizaciji tržišta plina, 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,
Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom
i Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava.
STRUKTURA CIJENE I IZRAČUN KRAJNJE CIJENE OPSKRBE PLINOM
Članak 3.
Cijena plina izražava se u kn/kWh, a odnosi se na prirodni plin donje ogrjevne vrijednosti Hd (MJ/m3) za pojedino obračunsko razdoblje.
Krajnja cijena opskrbe plinom sastoji se od tarifne stavke za isporučenu količinu plina Ts1 i fiksne mjesečne naknade Ts2.
isporučenoj energiji prirodnog plina u prethodnoj godini (t-1), a za distribucijsko područje određeni su Metodologijom utvrđivanja tarifnih
stavki za javnu opskrbu plinom i zajamčenu opskrbu ('Nar.nov. 38/14). Iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za tarifni model TMi
za regulacijsku godinu t izračunava se prema formuli:
Ts1TMi = Tnab + Ts1dis,TMi + Tso gdje je:
Ts1TMi – iznos tarifne stavke za isporučenu količinu plina za tarifni model TMi (kn/kWh),
Tnab – jedinični trošak nabave plina (kn/kWh),
Ts1dis,TMi – iznos tarifne stavke za distribuiranu količinu plina za tarifni model TMi (kn/kWh),
Tso – jedinični trošak poslovanja opskrbljivača (kn/kWh).
Fiksna mjesečna naknada za tarifni model TMi za regulacijsku godinu sukladno Metodologiji za distribuciju, kako slijedi:
Ts2TMi = Ts2dis,TMi gdje je:
Ts2TMi – iznos fiksne mjesečne naknade (kn),
Ts2dis,TMi – iznos fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina

KVALITETA OPSKRBE PLINOM
Članak 4.
Opskrbljivač se obvezuje na mjestu preuzimanja odnosno obračunskom mjernom mjestu osigurati Kupcu standardnu razinu kvalitete
opskrbe plinom, odnosno Opskrbljivač je dužan poduzeti mjere s ciljem održavanja standardne razine kvalitete plina prema Prilogu 2. Općih
uvjeta za opskrbu plinom.
Podaci o svojstvima i sastavu prirodnog plina uključujući donju ogrjevnu vrijednost (MJ/m3, kWh/m3) za svako obračunsko razdoblje
objavljuju se na službenim web stranicama www.pis.com.hr.
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UVJETI OBRAČUNA I NAPLATE ISPORUČENOG PLINA
Članak 5.

(1) Obračun isporučenog plina obavlja opskrbljivač plinom na temelju potrošnje plina u obračunskom razdoblju, cijene plina, naknada i
ostalih davanja propisanih posebnim propisima, te krajnjem kupcu ispostavlja račun za isporučeni plin.

(2) Potrošnja plina iz stavka 1. ovoga članka je isporučena energija plina utvrđena iz podataka koje je opskrbljivaču plinom dostavio
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

operator plinskog sustava na čiji sustav je priključen KUPAC, sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, odnosno
Mrežnim pravilima transportnog sustava.
Obračun isporučenog plina i račun za isporučeni plin iz stavka 1. ovoga članka ne uključuje druge pružene usluge opskrbljivača plinom
utvrđene ugovorom o opskrbi plinom, pružene nestandardne usluge, nadoknade krajnjem kupcu u slučaju nepoštivanja ugovorene
razine kvalitete opskrbe plinom, već se za iste krajnjem kupcu ispostavlja zaseban račun.
U slučaju da ne raspolaže podacima o količini plina isporučenoj na obračunskom mjernom mjestu temeljem očitanja, operator
distribucijskog sustava ima pravo procijeniti količinu plina isporučenu u obračunskom razdoblju, na temelju prosječne količine plina
isporučene u odgovarajućem obračunskom razdoblju do najviše prethodne tri godine.
Račun za isporučeni plin iz stavka 1. ovog članka se ispostavlja po isteku obračunskog razdoblja koje iznosi jedan mjesec.
Opskrbljivač u obvezi javne usluge je dužan račun za isporučeni plin ispostaviti krajnjem kupcu sa zadnjim danom obračunskog
razdoblja i rokom dospijeća od najmanje deset dana od dana ispostavljanja računa.
Ukoliko KUPAC koji koristi opskrbu u obvezi javne usluge ne zaprimi račun za isporučeni plin i o tome obavijesti opskrbljivača plinom,
opskrbljivač plinom mu je dužan bez odlaganja i bez naknade izdati presliku računa.
Operator distribucijskog sustava dužan je očitati obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM1, TM2, TM3 i TM4 šestomjesečno ± 15
dana od dana zadnjeg očitanja, odnosno za mjerna mjesta tarifnog modela TM5, TM6, TM7 i TM8 mjesečno ± šest dana od dana
zadnjeg očitanja u skladu s Mrežnim pravila plinskog distribucijskog sustava.

NEPODMIRIVANJE OBAVEZA ZA ISPORUČENI PLIN, OBUSTAVA ISPORUKE PLINA I NASTAVAK ISPORUKE PLINA
Članak 6.

(1) Krajnjem kupcu koji ne plati dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin, opskrbljivač će dostaviti pisanu opomenu.
(2) Ukoliko KUPAC ne podmiri dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin niti u roku iz opomene iz stavka 1. ovoga članka, opskrbljivač
ima pravo krajnjem kupcu dostaviti pisanu obavijest o obustavi isporuke plina koja sadrži krajnji rok podmirenja dospjelih novčanih
obveza za isporučeni plin od najmanje sedam 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.
(4) Obustavu isporuke plina iz stavka 3. ovoga članka provodi operator plinskog sustava na čiji sustav je priključen KUPAC, na način
propisan Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava i Mrežnim pravilima transportnog sustava.
(5) Iznimno od stavaka 2. i 3. ovoga članka, opskrbljivač plinom nema pravo zatražiti obustavu isporuke plina za krajnjeg kupca koji ima
status ugroženog kupca.
PROMJENE VLASNIŠTVA NA STRANI KRAJNJEG KUPCA
Članak 7.
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 o opskrbi plinom 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 novoga ugovora o opskrbi plinom uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva i dostaviti opskrbljivaču plinom
očitanje stanja plinomjera koje su suglasno utvrdili dotadašnji i novi vlasnik građevine ili samostalne uporabne cjeline.
PROMJENA OPSKRBLJIVAČA
Članak 8.
Kupac priključen na distribucijski sustav može za pojedino obračunsko mjerno mjesto, prije isteka ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne
usluge promijeniti opskrbljivača bez naknade za povezane troškove postupka promijene opskrbljivača, a u skladu s važećim Općim uvjetima
opskrbe plinom.
Kupac ima pravo promijeniti opskrbljivača prirodnim plinom tek nakon podmirenja svih novčanih obveza obračunskog mjernog mjesta
putem kojega se opskrbljuje plinom.
MJERE ZAŠTITE KRAJNJIH KUPACA
Članak 9.
KUPAC nezadovoljan postupanjem, odnosno poduzimanjem ili propuštanjem radnje opskrbljivača plinom koja ima učinak na njegova prava,
obveze ili pravne interese, a o kojima se ne rješava u upravnom postupku, ili kada je zakonom propisana sudska ili druga pravna zaštita,
može opskrbljivaču izjaviti prigovor na njegov rad u pisanom obliku, sve dok traje radnja ili propuštanje radnje opskrbljivača plinom, a
opskrbljivač je dužan postupiti po prigovoru u skladu s važećim Općim uvjetima opskrbe plinom.
NEOVLAŠTENA POTROŠNJA PLINA
Članak 10.
Pod neovlaštenom potrošnjom plina od strane krajnjeg kupca razumijeva se preuzimanje plina mimo obračunskog mjernog mjesta ili putem
plinomjera onesposobljenog za ispravan rad, samovoljno priključenje na distribucijski sustav, davanje netočnih podataka o tarifnom
modelu te preuzimanje plina putem plinomjera s kojega je skinuta ili oštećena plomba operatora distribucijskog sustava.
U slučaju neovlaštene potrošnje, operator distribucijskog sustava ima pravo i dužnost obustaviti isporuku plina krajnjem kupcu, bez
prethodne obavijesti, i o tome u roku od 24 sata obavijestiti korisnika sustava koji ga opskrbljuje plinom.
U slučaju onemogućavanja postupka kontrole radi utvrđivanja neovlaštene potrošnje plina, operator distribucijskog sustava može
primijeniti mjeru obustave isporuke plina.
Kupac kao i druga pravna ili fizička osoba za koju je utvrđena neovlaštena potrošnja plina dužna 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.
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MEĐUSOBNA PRAVA I OBAVEZE
Članak 11.
Opskrbljivač u obvezi javne usluge opskrbe plinom dužan je obavljati energetsku djelatnost opskrbe plinom na siguran, pouzdan i učinkovit
način.
Članak 12.
Kupac je dužan koristiti priključak i mrežu Operatora distribucijskog sustava prema uvjetima iz važeće energetske suglasnosti i ovog
Ugovora. Kupac je odgovoran za sigurnost i tehničku ispravnost svojih unutarnjih plinskih instalacija.
Investitor građevine/kupac plina dužan je priključak nakon građenja, a prije punjenja plinom ustupiti na gospodarsko upravljanje operatoru
distribucijskog sustava te sklopiti ugovor o održavanju priključka na distribucijski sustav na temelju članaka: 43. I 44. Mrežnih pravila
plinskog distribucijskog sustava, 'Nar.nov' 158/13.
Kupac je dužan omogućiti pristup potrošačkom mjestu i mjernoj opremi, te bez odlaganja obavijestiti Operatora distribucijskog sustava o
neispravnosti mjerne opreme.
Članak 13.
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 kvarovima na uređajima te ostalih okolnosti na koje nije mogao utjecati.
RASKID UGOVORA
Članak 14.
Kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom u obvezi
javne usluge uz otkazni rok od 15 dana.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 15.
Ugovorne strane su suglasne da će međusobne odnose koji nisu regulirani ovim Ugovorom rješavati sukladno važećim:
- Općim uvjetima opskrbe plinom, uvjetima opskrbljivača plinom,
- Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, Mrežnih pravila transportnog sustava,
- Pravilnika o organizaciji tržišta plina,
- Metodologijom utvrđivanja tarifnih stavki za transport prirodnog plina, Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za distribuciju plina,
- Metodologijom utvrđivanja tarifnih stavki za javnu opskrbu plinom
- Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe
- Metodologijom utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava.
Članak 16.
Za sve ugovorne obveze koje nisu uređene odredbama ovog Ugovora ili propisima iz prethodnog članka primjenjivat će se odredbe važećeg
Zakona o obveznim odnosima.
Članak17.
Ugovorne strane su suglasne da je kupac svoje osobne podatke (JMBG, OIB) dao dobrovoljno, a koji će se koristiti samo u svrhu poslovanja
Opskrbljivača.
Članak 18.
Isporuka plina prema ovom Ugovoru započinje DATUM POČETKA. Ugovor o opskrbi prirodnim plinom u obvezi javne opskrbe sklapa se na
neodređeno vrijeme.
Članak 19.
Ovaj Ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka od kojih 1(jedan) zadržava Kupac, a 1 (jedan) Opskrbljivač.

MJESTO I DATUM:
ZA OPSKRBLJIVAČA

KUPAC

Direktor:
Marija Ratkić, dipl.ing
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