HUMPLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom, Lastine 1, 49231 Hum na Sutli, OIB:353552838790, kojeg zastupa direktor
Damir Jurak, bacc. ing. sec. (dalje u tekstu: Opskrbljivač)
i
Krajnji kupac (ime, prezime):
Adresa krajnjeg kupca:
OIB:
(dalje u tekstu: Kupac), sklopili su dana 1. travnja 2021. godine

UGOVOR
o opskrbi prirodnim plinom br. __________
Članak 1.
Ovim Ugovorom o opskrbi prirodnim plinom (dalje u tekstu: Ugovor) uređuju se međusobni odnosi između Opskrbljivača i
Kupca prilikom pružanja/preuzimanja tržišne usluge opskrbe prirodnim plinom, koji obuhvaćaju uvjete, količinu i način
isporuke/prodaje plina, cijenu plina i cijenu ostalih usluga povezanih s opskrbom plinom, uvjete obračuna i naplate plina,
način i uvjete promjene opskrbljivača plinom, način i uvjete privremenog ustupanja ovoga Ugovora, razinu kvalitete opskrbe
plinom, način izmjena uvjeta ugovora, način i uvjete raskida ugovora, način rješavanja sporova, trajanje ugovora te ostale
međusobne odnose suglasno Općim uvjetima opskrbe plinom (dalje u tekstu: Opći uvjeti) i Ugovornim uvjetima opskrbljivača
(dalje u tekstu: Ugovorni uvjeti).
Članak 2.
Opskrbljivač se obvezuje tržišnu uslugu opskrbe prirodnim plinom obavljati pouzdano u skladu s propisanim standardima u
Općim uvjetima i Ugovornim uvjetima te prema pravilima struke i dobrim poslovnim običajima. Kupac se obvezuje da će se
kupljenim plinom na temelju ovoga Ugovora koristiti samo za vlastitu potrošnju te da će platiti uslugu opskrbe plinom prema
uvjetima iz ovoga Ugovora.
Članak 3.
Isporuku plina prema ovom Ugovoru za račun Opskrbljivača obavljat će operator distribucijskog sustava kod kojeg imate
priključak (dalje u tekstu: ODS) suglasno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, Općim uvjetima i Ugovornim
uvjetima. Ugovorne strane utvrđuju da će isporuka plina prema ovome Ugovoru biti na obračunskom mjernom mjestu (OMM)
Kupca te da su podatci o OMM sljedeći:
Broj energetske suglasnosti
Oznaka (broj) OMM
Adresa OMM
Priključni kapacitet
Tarifni model (TM)

-

Članak 4.
Opskrbljivač se obvezuje Kupcu osigurati isporuku plina za OMM iz članka 3. ovog ugovora u količini koja je omogućena
ugovorenim priključnim kapacitetom. Opskrbljivač se obvezuje Kupcu osigurati isporuku plina koji udovoljava propisanome
standardu kvalitete plina. Trenutkom preuzimanja plina na OMM, koristi i rizici vlasništva isporučenog prirodnog plina prelaze
na Kupca.
Članak 5.
Isporuka plina prema ovom Ugovoru započinje narednog mjeseca od dana potpisivanja ovog Ugovora.
Članak 6.
Potrošnju plina u obračunskom razdoblju ODS će utvrđivati na OMM Kupca s posljednjim danom obračunskog razdoblja uz
odstupanje +/- 6 dana. Obračunsko razdoblje je 1 (jedan) mjesec. Nadnevak nastanka obveze Kupca je posljednji dan u
mjesecu.
Ako ODS na kraju obračunskog razdoblja nije imao pristup očitanju stanja plinomjera, a Kupac po ostavljenoj pisanoj obavijesti
nije pravodobno očitao i/ili javio stanje plinomjera, potrošnja plina će se procijeniti na temelju potrošnje plina iz
odgovarajućeg obračunskog razdoblja prethodne godine. Iznos mjesečne novčane obveze za isporučeni plin određuje
Opskrbljivač na temelju podataka o potrošnji u istom mjesecu prethodne godine, a koje ODS dostavlja Opskrbljivaču. Iznos
po računu za isporučeni plin Kupac je dužan platiti do 23. dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isporučen plin.
Članak 7.
Kupac može zahtijevati izvanredni ili kontrolni obračun potrošnje plina unutar obračunskog razdoblja što se drži
nestandardnom uslugom i Kupac je posebno plaća prema cjeniku za nestandardne usluge objavljenom na internetskoj stranici
www.Humplin.hr.

Članak 8.
Cijene plina za tržišnu uslugu opskrbe plinom su regulirane i promjenljive. Cijena plina bit će obračunata sukladno Cjeniku
Opskrbljivača koji je objavljen na web stranici Opskrbljivača www.Humplin.hr, a na snazi je u trenutku isporuke plina. Povrh
cijene za isporučeni plin Kupcu se naplaćuju tarifne stavke za distribuiranu količinu plina (Ts1), fiksne mjesečne naknade (Ts2)
namijenjene pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja distribucije plina vezano za obračunsko mjerno mjesto
sukladno važećoj Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina za svako pojedino distribucijsko područje
i neovisne su o odabranom opskrbljivaču, te fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom. PDV nije uključen u cijenu.
Članak 9.
Rok plaćanja računa je 23 (dvadesettri) dana od nadnevka nastanka obveze Kupca. Ako Kupac prije roka plaćanja pisano
prigovori na primljeni račun, iznos na koji nije istaknut prigovor smatra se dospjelim. Opskrbljivač je dužan u roku 15 dana od
primitka pisanog prigovora Kupcu dostaviti pisani odgovor. Kupac može zahtijevati izvanredni ili kontrolni obračun potrošnje
plina unutar obračunskog razdoblja, što se smatra nestandardnom uslugom i plaća se prema Cjeniku nestandardnih usluga.
Iznimno ukoliko je kontrolnim obračunom utvrđena neispravnost obračuna na koji je istaknut prigovor, Opskrbljivač neće
naplatiti naknadu za kontrolni obračun.
Članak 10.
Za kašnjenje u plaćanju Opskrbljivač će obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana kada je Kupac
doznačio novčana sredstva na poslovni račun Opskrbljivača. Ako Kupac ne plati dospjelu obvezu za potrošeni plin, Opskrbljivač
će dostaviti pisanu opomenu i odrediti naknadni rok za plaćanje te zaprijetiti obustavom daljnje isporuke plina uz naknadu
vezanih troškova obustave i nastavka isporuke plina prema Cjeniku nestandardnih usluga. Ako Kupac ne plati svoje novčane
obveze ni nakon isteka roka iz opomene, Opskrbljivač može od ODS-a zatražiti obustavu daljnje isporuke plina na način
propisan Mrežnim pravilima te pokrenuti postupak sudske naplate. Kupcu će zbog navedenih razloga biti nastavljena isporuka
plina nakon predočenja dokaza o podmirenju dospjelih obveza za isporučeni plin na račun Opskrbljivača te predočenja dokaza
o plaćanju obveza vezanih za troškove obustave i nastavka isporuke plina koje su obračunate prema Cjeniku nestandardnih
usluga.
Članak 11.
Kupac može prije isteka ugovora o opskrbi plinom promijeniti opskrbljivača prema pravilima koji su uređeni Općim uvjetima
bez plaćanja naknade za povezane troškove postupka promjene opskrbljivača. Promjena opskrbljivača započinje
podnošenjem zahtjeva Kupca novom opskrbljivaču i provodi se prema postupku propisanom Općim uvjetima. Opskrbljivač će
dati suglasnost na promjenu opskrbljivača ako je Kupac izmirio sve financijske obveze iz ovog Ugovora.
Članak 12.
Sklapanjem ovog Ugovora ugovorne strane se obvezuju da tijekom njegova važenja u cijelosti prihvaćaju odredbe Općih
uvjeta, 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 cijene nestandardnih usluga za transport plina,
distribuciju plina, skladištenje plina, koji akti su objavljeni na internetskim stranicama HERA-e. Za slučajeve koji nisu uređeni
ovim Ugovorom, primjenjivat će se važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima i drugih propisa koji uređuju takve ili slične
slučajeve. U slučaju spora ugovara se nadležnost mjerodavnog suda.
Članak 13.
Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme za razdoblje koje počinje nadnevkom isporuke plina, te stupa na snagu
nadnevkom obostranoga potpisa Ugovora. Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna i jednakovrijedna primjerka.

U Hum na Sutli, dana 1. travnja 2021.
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