ELEKTROMETAL dioničko društvo za izvođenje instalatersko montažerskih radova,
proizvodnju vatrootpornih elemenata, distribuciju plina te inženjering izgradnju
investicijskih objekata, Bjelovar, Ferde Rusana 21, OIB 45669853088, koje zastupa
predsjednik Uprave Marko Rajčević, dipl. ing. str. (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač)
i
__________________________________________________________________________
________________________________________________ OIB _____________________
(u daljnjem tekstu: Kupac)
sklapaju ovaj
UGOVOR O OPSKRBI PLINOM TARIFNIH KUPACA
br. O-2 F_________
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Kupac je vlasnik nekretnine u _____________________, u ulici _______________________
_____________________________________________, za koju se opskrba prirodnim plinom
ugovara sukladno energetskoj suglasnosti za priključenje na distribucijski sustav. Priključni
kapacitet utvrđuje se energetskom suglasnošću, a proizlazi iz kapaciteta ugrađenog brojila.
Ovim Ugovorom utvrđuju se uvjeti opskrbe plinom, kvaliteta usluge i kvaliteta plina,
količina, cijena, ograničenja i prekidi isporuke plina, kao i prava i obveze ugovornih strana.
Energetska suglasnost sastavni je dio ovog Ugovora.
II.

KVALITETA
Članak 2.

Opskrbljivač se obvezuje opskrbljivati Kupca plinom standardne kvalitete i pružiti mu razinu
usluge propisanu Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom (NN-43/09) i Mrežnim
pravilima plinskog distribucijskog sustava (NN-50/09).
Kupac ima pravo prigovora na kvalitetu usluge. Opskrbljivač će odluku o prigovoru donijeti u
roku od 30 dana od dana primitka prigovora.
III.

KOLIČINE
Članak 3.

Opskrbljivač se obvezuje opskrbljivati Kupca količinom plina koja je omogućena
energetskom suglasnošću. Iznimno Opskrbljivač može smanjiti ili ograničiti isporuku plina u
slučaju kriznih stanja sukladno Uredbi o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom.
Kupac se obvezuje da će se kupljenim prirodnim plinom na temelju ovog ugovora koristiti
samo za vlastitu potrošnju.
IV.

CIJENA
Članak 4.

Cijena 1 m3 prirodnog plina utvrđena je na temelju Tarifnog sustava za opskrbu prirodnim
plinom, a odnosi se na prirodni plin osnovne ogrjevne vrijednosti od 33,33835 kJ za
standardni kubični metar plina (Sm3), koja se korigira ovisno o stvarnoj ogrijevnoj vrijednosti
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isporučenog plina. U cijeni prirodnog plina sadržana je i naknada za korištenje distribucijskog
i transportnog sustava sukladno članku 29. st. 2. Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom.
Sve usluge koje nisu sadržane u dijelu cijene plina prema tarifnim stavkama ili u naknadi za
priključenje, nestandardne su usluge i plaćaju se prema cjeniku za nestandardne usluge
Opskrbljivača.
V.

OBRAČUN I NAČIN PLAĆANJA
Članak 5.

Isporučena količina plina mjeri se plinomjerom. Plinomjer i druga mjerna oprema sastavni je
dio distribucijskog sustava. Očitavanje plinomjera radi utvrđivanja količine preuzetog plina
na mjernom mjestu Kupca obavljati će ELEKTROMETAL – Distribucija plina d.o.o.
Bjelovar, kao operator distribucijskog sustava. Očitanje plinomjera obavljati će se
šestomjesečno +/- 15 dana od zadnjeg očitanja ili u kraćim vremenskim razdobljima, što
predstavlja nestandardnu uslugu.
Kupac je dužan ovlaštenoj osobi operatora distribucijskog sustava omogućiti nesmetani
pristup plinomjeru radi očitanja.
Članak 6.
Na temelju očitanih stanja plinomjera Opskrbljivač će prema podacima dobivenim od
Operatora distribucijskog sustava načiniti obračun i Kupcu ispostaviti račun s navedenim
rokom plaćanja.
Za svako efektivno plaćanje izvan roka plaćanja mjesečne novčane obveze, Opskrbljivač će
obračunati, a Kupac platiti važeću zakonsku zateznu kamatu.
Članak 7.
Uračunavanje ispunjenja obveze plaćanja obavljati će se u skladu sa člankom 172. Zakona o
obveznim odnosima.
Članak 8.
U slučaju neplaćanja dospjele obveze za potrošeni plin, Opskrbljivač će pisanim putem
upozoriti Kupca na iznos nepodmirenih, dospjelih obveza i dati mu primjeren rok za
podmirenje istih. Trošak opomene zaračunava se prema cjeniku za nestandardne usluge
Opskrbljivača.
Ukoliko Kupac i nakon proteka dodijeljenog mu roka ne podmiri potraživanja Opskrbljivača,
Operator distribucijskog sustava će po nalogu Opskrbljivača prekinuti daljnju opskrbu Kupca
prirodnim plinom.
VI.

OGRANIČENJE I PREKID ISPORUKE PRIRODNOG PLINA
Članak 9.

Opskrbljivač se oslobađa odgovornosti za neispunjenje ugovorne obveze ukoliko je do
ograničenja ili prekida isporuke prirodnog plina došlo zbog više sile ili nastupa okolnosti čije
se djelovanje nije moglo predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.
Pod izuzetnim okolnostima iz prethodnog stavka koje se nisu mogle otkloniti
podrazumijevaju se i radovi koje će operator distribucijskog sustava obavljati na održavanju,
remontu i proširenju plinovoda, kao i radovi u vezi s priključenjem novih kupaca prirodnog
plina.
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Članak 10.
Opskrbljivač ne odgovara za ograničenje, smanjenje ili prekid isporuke prirodnog plina do
kojeg dođe zbog smanjene isporuke plina Opskrbljivaču od strane dobavljača plina, Prirodni
plin d.o.o. Zagreb, a koje nije uzrokovano propustom Opskrbljivača.
Članak 11.
Opskrbljivač će prekinuti opskrbu plinom Kupcu i naplatiti od Kupca sve troškove prekida i
ponovnog priključenja u slučaju:
- kad Kupac nije platio dvije mjesečne novčane obveze za isporučeni plin,
- u slučaju neovlaštene potrošnje,
- kad su instalacije ili plinski uređaji Kupca priključeni protivno propisima ili tehničkim
uvjetima,
- kod kvara na unutarnjim plinskim instalacijama ili uređajima ili kad Kupac ne izvrši
rekonstrukciju ili zamjenu instalacija i uređaja, iako je upozoren da je to potrebno, jer
postoji opasnost za sigurnost ljudi i imovine,
- kad Kupac onemogući pristup do mjernog uređaja,
- u drugim slučajevima predviđenim posebnim propisima.
Kupac se u navedenim slučajevima obvezuje omogućiti pristup ovlaštenim radnicima
operatora distribucijskog sustava mjernom uređaju radi njegovog skidanja. Ukoliko Kupac ne
omogući skidanje mjernog uređaja, prekid opskrbe plinom Opskrbljivač će dogovoriti sa
operatorom distribucijskog sustava presjecanjem instalacije izvan objekta Kupca, a Kupca će
teretiti za ukupne troškove koje će imati zbog presjecanja i brtvljenja instalacije, eventualne
zemljane radove, kao i za eventualnu naknadu štete.
Članak 12.
Kupac se obvezuje bez odlaganja prijaviti neispravnost plinomjera ili druge mjerne opreme,
kao i o uočenom oštećenju priključka, oštećenju ili otuđenju plinomjera, druge opreme,
skinutoj plombi ili oštećenom plinskom ormaru.
Za oštećenje priključka, oštećenje ili otuđenje plinomjera i druge mjerne opreme, skidanje
plombe ili oštećenje plinskog ormara, odgovara Kupac, koji snosi i sve troškove nabave nove
mjerne opreme i troškove popravka, osim u slučaju kad oštećenje nije mogao spriječiti.
Kupac priključen na distribucijski sustav odgovoran je za sigurnost, pogon i tehničku
ispravnost svojih plinskih uređaja i instalacija (čl. 50. st. 1. Općih uvjeta).
VII.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.

Ovaj ugovor o opskrbi plinom sklapa se na neodređeno vrijeme.
Kupac može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid ovog ugovora uz otkazni rok od 15
dana. Opskrbljivač će temeljem očitanja stanja plinomjera Kupcu ispostaviti račun za sve
novčane obveze do dana raskida ugovora.
Ako Kupac ne otkaže ovaj ugovor sukladno uvjetima iz ovog članka ili ne omogući očitanje
brojila, dužan je platiti isporučeni plin do očitanja stanja plinomjera.
Članak 14.
Kod promjene vlasništva nekretnine Kupac je dužan 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 nekretnine dužan je u istom roku podnijeti
zahtjev za sklapanje novog ugovora o opskrbi plinom uz predočenje isprave o promjeni
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vlasništva i dostaviti Opskrbljivaču očitanje stanja plinomjera koje su suglasno utvrdili
dotadašnji i novi vlasnik nekretnine.
Članak 15.
Sklapanjem ovog ugovora o opskrbi plinom ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja
ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe važećih Općih uvjeta za opskrbu prirodnim plinom,
Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog
plina, 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.
Članak 16.
Za sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom primijenjivati će za odredbe Zakona o
energiji, Zakona o tržištu plina i Zakona o obveznim odnosima.
Članak 17.
Ovaj Ugovor smatra se zaključenim i stupa na snagu kada ga potpišu obje ugovorne strane.
Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove iz ovog Ugovora rješavati
sporazumno, a u slučaju da ne postignu dogovor, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog
suda u Bjelovaru.
Članak 18.
Ovaj Ugovor je sklopljen u 2 (dva) istovjetna primjerka, za svaku stranu po 1 (jedan)
primjerak.
U Bjelovaru, _________________

OPSKRBLJIVAČ:
ELEKTROMETAL d.d.
BJELOVAR
PREDSJEDNIK UPRAVE:
Marko Rajčević

KUPAC:
____________________

