MEĐIMURJE PLIN d.o.o. Čakovec, Obrtnička 4, OIB: 29035933600, koje zastupa direktor Nenad
Hranilović, mag.oec. (u daljnjem tekstu: operator distribucijskog sustava)
i
____________________________________________________________, OIB: ______________, kojeg
zastupa direktor ___________________________ (u daljnjem tekstu: korisnik sustava),

UGOVOR O DISTRIBUCIJI PLINA br. ___/2014.

I. PREDMET UGOVORA
Članak 1.
Ugovorne strane sklapaju ovaj Ugovor temeljem važećih Mrežnih pravila plinskog distributivnog
sustava (u daljnjem tekstu: Mrežna pravila), kojim Ugovorom se uređuje pružanje usluge distribucije plina,
uključivo pomoćne i financijske obveze.
Međusobna prava i obveze operatora distribucijskog sustava i korisnika sustava utvrđene su ovim
Ugovorom i Općim uvjetima korištenja distribucijskog sustava kao djela Mrežnih pravila, a temelje se na
odredbama zakona kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina, kao i
propisa donesenih na temelju tih zakona.
Opći uvjeti korištenja distribucijskog sustava sastavni su dio Ugovora o distribuciji.

II. UVJETI DISTRIBUCIJE PLINOM
Članak 2.
Operator distribucijskog sustava obvezuje se uslugu distribucije plina obavljati pouzdano i kvalitetno
u skladu s mjerodavnim propisima, propisanim standardima, pravilima struke i dobrim poslovnim običajima.
Operator distribucijskog sustava ne odgovara za neispunjenje ili zakašnjelo ispunjenje svojih obveza
distribucije plina u slučaju više sile u smislu odredbi Zakona o energiji i Općih uvjeta korištenja
distribucijskog sustava.
Na pouzdanost i kvalitetu usluge distribucije plina ne utječu prekidi isporuke plina uzrokovani
djelovanjem više sile ili djelovanjem trećih osoba, utvrđenim neispravnostima na plinskim instalacijama
kupca, kao ni najavljeni planirani prekidi isporuke plina zbog radova pregleda, ispitivanja, održavanja i
remonta plinskog sustava, dogradnje ili rekonstrukcije distribucijskog sustava, priključenja novih korisnika
na sustav.
Članak 3.
Operator distribucijskog sustava ima pravo ograničiti ili obustaviti pružanje usluge distribucije plina
koja je predmet ugovora o distribuciji plina u skladu s Općim uvjetima korištenja distribucijskog sustava, te
u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima.
Članak 4.
Operator distribucijskog sustava ne odgovara za štetu nastalu korisniku sustava i trećim osobama u
slučaju da korisnik sustava u distribucijski sustav operatora distribucijskog sustava preda plin izvan
standardne kvalitete propisane odredbama važećih Općih uvjeta opskrbe plinom i Mrežnih pravila, već za
istu odgovara korisnik sustava.
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III. USLUGA DISTRUBIJCE PLINOM
Članak 5.
Operator distribucije plina, u okviru usluge distribucije plina, pružati će standardnu i nestandardnu
uslugu.
Standardna usluga distribucije plina podrazumijeva preuzimanje plina na ulazu u distribucijski
sustav, isporuku plina na obračunskim mjernim mjestima krajnjih kupaca koji su navedeni u Popisu
obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca priključenih na distribucijski sustav koje korisnik sustava
opskrbljuje plinom, očitanje plinomjera i/ili druge mjerne opreme na obračunskom mjernom mjestu krajnjeg
kupca u rokovima sukladno Mrežnim pravilima, dostavu podataka o očitanju, praćenje kvalitete plina, te
ostale aktivnosti koje je operator distribucijskog sustava dužan obavljati u okviru standardne usluge koja je
definirana zakonima i podzakonskim propisima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih
djelatnosti i tržište plina.
Nestandardna usluga distribucije plina podrazumijeva sve usluge koje zakonima i podzakonskim
propisima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište plina nisu
definirane kao standardna usluga, odnosno nisu sadržane u naknadi za priključenje i dijelu cijene plina
prema tarifnim stavkama za energetsku djelatnost distribucije plina.

IV. OBVEZE KORISNIKA SUSTAVA
Članak 6.
Korisnik sustava obvezuje se postupati u skladu s mjerodavnim propisima, propisanim standardima,
pravilima struke i dobrim poslovnim običajima, te ispuniti sve svoje obveze propisane primjenjivim
zakonskim i podzakonskim propisima.
Članak 7.
Korisnik sustava obvezuje se osigurati kvalitetu opskrbe plinom sukladno važećem Zakonu o tržištu
plina i Općim uvjetima opskrbe plinom, te osigurati istovjetnost količine plina koju preuzme iz plinskog
sustava s količinom plina koju je predao u plinski sustav.
Članak 8.
Korisnik sustava obvezuje se operatoru distribucijskog sustava za standardnu uslugu distribucije
plina plaćati naknadu za korištenje distribucijskog sustava u vidu tarifne stavke za distribuciju i fiksne
mjesečne naknade, pri čemu je naknadu u iznosu koji odgovara fiksnoj mjesečnoj naknadi obvezan plaćati
bez obzira da li je koristio uslugu distribucije plina ili ne.
Uz naknadu iz stavka 1. ovog članka, korisnik sustava obvezuje se operatoru distribucijskog sustava
plaćati i naknadu za izvršene, a od korisnika sustava naručene nestandardne usluge, odnosno nestandardne
usluge koje su zakonima i podzakonskim propisima kojima se uređuje energetski sektor, regulacija
energetskih djelatnosti i tržište plina nametnute za izvršiti.
V. OČITANJE I DOSTAVA MJERNIH PODATAKA
Članak 9.
Operator distribucijskog sustava obavlja mjerenje količine plina na obračunskom mjernom mjestu
krajnjeg kupca i to putem plinomjera i druge mjerne opreme, pri čemu tehničke i druge značajke plinomjera
i druge mjerne, regulacijske i sigurnosne opreme, utvrđuje operator distribucijskog sustava u skladu s
odredbama Mrežnih pravila, posebnih zakona, propisa, normi, pravila struke i internih tehničkih akata
operatora distribucijskog sustava.
Plinomjer i druga oprema iz stavka 1. ovog članka na obračunskom mjernom mjestu sastavni je dio
distribucijskog sustava.
Isporuka plina smatra se obavljenom u trenutku prelaska prirodnog plina preko plinomjera i/ili druge
mjerne opreme.
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Članak 10.
Operator distribucijskog sustava očitava stanje plinomjera i/ili druge mjerne opreme na obračunskom
mjernom mjesta krajnjeg kupca u svrhu utvrđivanja stanja plinomjera ili druge mjerne opreme, te utvrđuje
isporučenu količinu plina, a sve u skladu s Mrežnim pravilima.
Operator distribucijskog sustava dužan je očitati stanje plinomjera i/ili druge mjerne opreme na
obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca i na temelju posebnog zahtjeva korisnika sustava ili krajnjeg
kupca, što se smatra nestandardnom uslugom i naplaćuje se na trošak korisnika sustava ili krajnjeg kupca
prema Cjeniku nestandardih usluga operatora distribucijskog sustava.
Članak 11.
U slučaju da ne raspolaže podacima o isporučenoj količini plina na obračunskom mjernom mjestu
temeljem očitanja, operator distribucijskog sustava će procijeniti količinu plina isporučenu u obračunskom
razdoblju i to na temelju prosječne količine plina isporučene u odgovarajućem obračunskom razdoblju
prethodne tri godine, pri čemu procijenu količina ne može vršiti više od dva puta uzastopno.
Članak 12.
Operator distribucijskog sustava će uspostaviti sustav prikupljanja, obrade i pohranjivanja podataka,
kao i sustav razmjene podataka o mjerenju, primarno elektroničkim putem.
Ugovorne strane se obvezuju tijekom trajanja ovog Ugovora provodobno se obavještavati o svim
činjenicama i okolnostima koje mogu imati utjecaj na pružanje usluge distribucije plina, kao i osigurati tajnost
podataka i informacija koje dobiju jedna od druge, a sve sukladno Općim uvjetima korištenja distribucijskog
sustava.
VI. POPIS OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA
Članak 13.
Prilog i sastavni dio Ugovora je Popis obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca priključenih na
distribucijski sustav operatora distribucijskog sustava koje korisnik sustava opskrbljuje plinom, a sadrži
slijedeće podatke:
– identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta,
– ime i prezime ili naziv krajnjeg kupca koji koristi obračunsko mjerno mjesto,
– osobni identifikacijski broj krajnjeg kupca i
– naziv bilančne skupine koje je krajnji kupac posredni član.
Ugovorne strane dužne su ažurirati Popis na način i u rokovima propisanim Mrežnim pravilima.
VII. OBRAČUN I PLAĆANJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA
Članak 14.
Operator distribucijskog sustava obavlja za korisnika sustava obračun naknade za korištenje
distribucijskog sustava u obračunskom razdoblju na temelju energije isporučenog plina na svim obračunskim
mjernim mjestima krajnjih kupaca koje korisnik sustava opskrbljuje plinom, broja i tarifnog modela
obračunskih mjernih mjesta, tarifne stavke za distribuciju i fiksne mjesečne naknade
Obračun naknade iz stavka 1. ovog članka vrši se mjesečno, a iznosi tarifnih stavki za distribuciju
plina i fiksnih mjesečnih naknada utvrđeni su Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina,
temeljem Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki.
Naknadu za nestandardne usluge u distribuciji prirodnog plina korisnik sustava plaćati će operatoru
distribucijskog sustava prema Cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava koji se
objavljuje na internetskoj stranici MEĐIMURJE-PLIN-a www.medjimurje-plin.hr., sukladno Metodologiji
utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu
uslugu opskrbe plinom.
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Članak 15.
Operator distribucijskog sustava će korisniku sustava ispostaviti račun za standardnu i nestandardne
usluge distribucije plina jednom mjesečno za prethodni mjesec.
Korisnik sustava se obvezuje račun iz stavka 1. ovog članka platiti u roku od 10 dana od dana
njegovog izdavanja.
Korisnik sustava je podmirio svoju obvezu kada su novčana sredstva doznačena na poslovni račun
operatora distribucijskog sustava.
Prigovor na račun za pruženu standardnu uslugu distribucije plina i/ili izvršenu nestandardnu uslugu
distribucije plina nije razlog za zastoj ili odgodu plaćanja. Nesporan dio računa korisnik sustava mora platiti
u roku dospijeća navedenog na računu.
Članak 16.
Za zakašnjela plaćanja operator distribucijskog sustava će obračunati zakonsku zateznu kamatu od
dana dospijeća novčane obveze do dana kada je korisnik sustava doznačio sredstva na poslovni račun
operatora distribucijskog sustava, a korisnik sustava se kamatu obvezuje platiti.
Članak 17.
Radi osiguranja plaćanja bilo koje novčane tražbine operatora distribucijskog sustava temeljem ovog
Ugovora o distribuciji, korisnik sustava obvezuje se u trenutku sklapanja Ugovora dostaviti sredstvo
osiguranja plaćanja, sve sukladno Općim uvjetima korištenja distribucijskog sustava.
Ukoliko bi se tijekom tekuće godine iznos na postojećem sredstvu osiguranja plaćanja trebao
povećati za 10 (deset) posto uslijed povećanja naknade za standardnu uslugu distribucije plina (zbog
povećanja kapaciteta na postojećim obračunskim mjernim mjestima ili povećanja broja obračunskih mjernih
mjesta koja su navedena u Popisu), a za koja povećanja operator distribucijskog sustava u trenutku sklapanja
Ugovora nije mogao znati, korisnik sustava dužan je u roku od 8 dana od obavijesti operatora distribucijskog
sustava istome dostaviti, uz postojeće, novo sredstvo osiguranja plaćanja koje će osigurati novčanu tražbinu
operatora distribucijskog sustava na ime razlike prvotno ugovorenih i naknadno povećanih količina plina i/ili
broja obračunskih mjernih mjesta.
Sredstvo osiguranja plaćanja sastavni je dio Ugovora o distribuciji.

VII. TRAJANJE I OTKAZ UGOVORA
Članak 18.
Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme, te stupa na snagu i primjenjuje od ____.2014.
godine.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Sklapanjem ovog Ugovora ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja Ugovora u cijelosti
prihvaćaju odredbe zakona kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih djelatnosti i tržište
plina, kao i propisa donesenih na temelju tih zakona.
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Članak 20.
Izmjene zakona i propisa iz članka 19. ovog Ugovora, a koje utječu na odredbe ovog Ugovora i
njegovih sastavnih dijelova, automatski se primjenjuju na ovaj Ugovor, bez potrebe izmjene samog
Ugovora.
Na sva pitanja koja nisu regulirana ovim Ugovorom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona
o obveznim odnosima i svih važećih zakona kojima se uređuje energetski sektor, regulacija energetskih
djelatnosti i tržište plina, kao i propisa donesenih na temelju tih zakona, a ugovorne strane takva pitanja
mogu posebno regulirati dodatnim ugovorima, sporazumima ili odlukama u pisanom obliku.
Članak 21.
Svi eventualni sporovi koji bi mogli nastati ili proizaći iz ovog Ugovora rješavati će se sporazumno,
u duhu dobrih poslovnih običaja.
U nemogućnosti postizanja sporazumnog rješenja, nadležan je sud u mjestu sjedišta operatora
distribucijskog sustava.
Članak 22.
Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani
pripadaju dva primjerka.

U ___________, _______ 2014.

KORISNIK SUSTAVA:

U Čakovcu,___________ 2014.

OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG
SUSTAVA:

D i r e k t o r:

D i r e k t o r:
Nenad Hranilović, mag.oec.

_____________________

______________________
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