TIPSKI UGOVOR O DISTRIBUCIJI PLINA
HEP-PLIN d.o.o. OSIJEK, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 7, OIB 41317489366, u svojstvu operatora
distribucijskog sustava (dalje u pisanju: Distributer), koga zastupa direktor Damir Pećušak, dipl. oec.
i
OPSKRBLJIVAČ …….……………………….., ……………………………………., OIB ….…………, u
svojstvu korisnika distribucijskog sustava, koga zastupa ………..……………………………. (dalju u pisanju:
Korisnik sustava)
sklopili su slijedeći

UGOVOR
o distribuciji plina
br. …………………
I.

OPĆA ODREDBA

Članak 1.
(1) Ovim Ugovorom o distribuciji plina (dalje u tekstu Ugovor) uređuju se prava i obveze u svezi s
distribucijom plina između Distributera i Korisnika sustava suglasno Mrežnim pravilima plinskog
distribucijskog sustava (dalje u pisanju Mrežna pravila) i Općim uvjetima opskrbe plinom (dalje u pisanju Opći
uvjeti).
(2) Prava i obveze prema stavku 1. ovoga članka obuhvaćaju: uvjete distribucije plina, kvalitetu opskrbe
plinom, uvjete isporuke i ograničenja isporuke plina, uvjete očitanja i dostave mjernih podataka, plaćanje
naknade za korištenje distribucijskim sustavom te ostale ugovorne odredbe.
II.

UVJETI DISTRIBUCIJE PLINA

Članak 2.
(1) Distributer je obvezan na primopredajnim MRS-ama transportera plina preuzimati plin koji Korisnik
sustava ugovori za opskrbu svojih kupaca s priključkom na distribucijski sustav Distributera te ga distribuirati i
isporučiti kupcima prema popisu iz Priloga 1. ovoga Ugovora.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Distributer ima pravo odbiti preuzeti plin koji ne odgovara standardnoj
kvaliteti plina propisanoj Općim uvjetima.
(3) Distributer je obvezan voditi evidenciju o preuzetim količinama plina od Korisnika sustava na ulazima u
distribucijski sustav i isporučenim količinama plina na izlazima iz distribucijskog sustava i o tome izvještavati
Korisnika sustava u rokovima utvrđenim ovim Ugovorom.
Članak 3.
(1) Distributer ima pravo privremeno ograničiti ili obustaviti isporuku plina zbog slučajeva navedenih u članku
16., 17., 18., 19. i 50. Mrežnih pravila.
(2) Na ograničenje ili obustavu isporuke plina tijekom kriznoga stanja osim Plana intervencije o mjerama
zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske primjenjuje se i Plan opskrbe prirodnim plinom u kriznim
stanjima operatora distribucijskoga sustava HEP-PLIN-a d.o.o. Osijek.
(3) Distributer je dužan putem sredstava javnog priopćavanja, ili na drugi način, obavještavati krajnje kupce i
Korisnika sustava o provođenju mjera radi otklanjanja kriznoga stanja.
Članak 4.
(1) Korisnik sustava ima pravo koristiti se uslugama Distributera prema reguliranim uvjetima.
(2) Korisnik sustava dužan je pridržavati se uputa dispečerskog centra Distributera i davati Distributeru
potrebne informacije o opskrbi kupaca plinom.
III.

KVALITETA OPSKRBE PLINOM

Članak 5.
(1) Distributer se obvezuje distribuciju plina obavljati pouzdano i kvalitetno u skladu s propisanim
standardima u Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava i Općim uvjetima te prema pravilima struke i
dobrim poslovnim običajima.

(2) Distributer se obvezuje pratiti opće i garantirane standarde kvalitete opskrbe suglasno Tablici 1. i Tablici 2.
iz Priloga 2. Općih uvjeta opskrbe plinom.
IV.

OČITAVANJE I DOSTAVA MJERNIH PODATAKA

Članak 6.
(1) Distributer se obvezuje, suglasno Mrežnim pravilima i Općim uvjetima, na obračunskim mjernim mjestima
krajnjih kupaca (OMM) koji su priključeni na njegov distribucijski sustav, u rokovima koje je Korisnik sustava
ugovorio s krajnjim kupcima, očitavati plinomjere i drugu mjernu opremu te Korisniku sustava dostavljati
podatke o isporučenim količinama plina kao i podatke o mjernim mjestima na kojima nije bilo moguće očitati
mjerne podatke, u roku od 3 (tri) dana od ugovorenog roka očitanja.
(2) Distributer je obvezan OMM krajnjih kupaca opremiti, voditi i ažurirati u skladu s odredbama članka 59. do
63. Mrežnih pravila.
(3) Za potrebe očitavanja prema stavku 1. ovoga članka Korisnik sustava se obvezuje Distributeru prije početka
primjene ovog Ugovora dostaviti i potom redovito ažurirati popis krajnjih kupaca priključenih na distribucijski
sustav koje Korisnik sustava opskrbljuje plinom razrađen po bilančnim skupinama. Popis mora sadržavati
sljedeće podatke: naziv, adresu i OIB kupca, naziv bilančne skupine kojoj pripada kupac, broj i nadnevak
energetske suglasnosti, priključni kapacitet, identifikacijsku oznaku obračunskog mjernog mjesta, adresu
obračunskog mjernog mjesta, vrijeme očitanja isporuke plina, namjenu potrošnje plina, trošarinsku namjenu,
tarifni model, količinu ugovorene isporuke plina (Prilog 1.).
(4) Popis iz stavka 2. ovoga članka sastavni je dio ovoga Ugovora.
Članak 7.
(1) Za standardne usluge distribucije plina i korištenje distribucijskim sustavom Distributer će mjesečno
ispostavljati račun/obračun suglasno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina.
(2) Za nestandardne usluge distribucije plina i korištenje distribucijskim sustavom Distributer će mjesečno
ispostavljati račun/obračun prema Cjeniku za nestandardne usluge HEP-PLIN-a koji se objavljuje na
internetskoj stranici HEP-a - www.hep.hr/Plin.
(3) Rok plaćanja računa je 10 dana od dana njegova izdavanja.
(4) Za kašnjenje u plaćanju Distributer će obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća računa do
dana kada je Korisnik sustava doznačio novčana sredstva na žiroračun Distributera.
V.

SREDSTVO OSIGURANJA PLAĆANJA

Članak 8.
(1) Kao sredstvo osiguranja plaćanja Korisnik sustava će prilikom potpisa ovog Ugovora Distributeru uručiti
bankovnu garanciju, bezuvjetnu, neopozivu, bez prigovora i na pravi poziv, izdanu od banke prihvatljive
Distributeru, na iznos od ……….. (koji odgovara 10% procijenjenog iznosa naknade za standardnu uslugu
distribucije plina za ugovoreno razdoblje, uvećano za PDV). Bankovna garancija mora biti važeća za cijelo
vrijeme trajanja ovoga Ugovora. Bankovna garancija je sastavni dio ovoga Ugovor.
(2) Korisnik sustava je suglasan da u slučaju kašnjenja s plaćanjem svoje obveze, Distributer ima pravo bez
ikakve prethodne obavijesti naplatiti potraživanje putem bankovne garancije u iznosu dospjelih obveza iz ovoga
Ugovora.
(3) U koliko je Distributer svoje potraživanje morao naplatiti bankovnom garancijom, Korisnik sustava je
dužan dostaviti novu bankovnu garanciju na iznos iz stavka 1. ovoga članka.
(4) U koliko Korisnik sustava ne dostavi sredstvo osiguranja plaćanja prema stavku 3. ovoga članka Distributer
može pokrenuti postupak raskida ovog Ugovora i o tome izvijestiti Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju.
VI.

STUPANJE NA SNAGU I TRAJANJE UGOVORA

Članak 9.
(1) Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme.
(2) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranoga potpisa od strane ovlaštenih osoba, a primjenjivat će se od
narednoga dana nakon ovjere kod javnoga bilježnika i dostavljanja Distributeru sredstva osiguranja plaćanja iz
članka 8. ovog Ugovora.
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(3)

Sve možebitne izmjene i/ili dopune ovog Ugovora moraju biti načinjeni u pisanom obliku.

Članak 10.
(1) Ovaj Ugovor se može raskinuti kada prestanu okolnosti radi kojih je zaključen ili kada nastupe okolnosti
predviđene energetskim i općim propisima.
(2) Otkazni rok za raskid ovog Ugovora za obje ugovorne strane je 15 (petnaest) dana od dana podnošenja
pisanoga podneska za raskid ugovora.
VII.

RJEŠAVANJE SPOROVA

Članak 11.
Ako ugovorne strane ne mogu ugovorne odnose riješiti međusobnim sporazumom, u slučaju spora ugovara se
nadležnost Općinskog suda u Osijeku.
VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.
Ako pojedina odredba ovog Ugovora ili kasnijeg aneksa postane u potpunosti ili djelomično pravno
neučinkovita ili neprovediva ili nastane pravna praznina, to neće utjecati na važnost ostalih odredbi Ugovora.
Umjesto neučinkovite ili neprovedive odredbe odnosno pravne praznine, vrijedit će postupanje, ukoliko je to
pravno moguće, koje je najbliže onome što bi prema predmetu Ugovora stranke inače ugovorile. Isto tako, kada
neučinkovitost proizlazi iz opsega posla ili ugovorenoga roka činidbe, smatrat će se da je dogovoreno ono što je
pravno dopušteno i tehnički izvedivo i najbliže onome što su stranke htjele.
Članak 13.
Sklapanjem ovog Ugovora ugovorne strane se obvezuju da tijekom njegova važenja u cijelosti prihvaćaju
odredbe Općih uvjeta, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Pravila o organizaciji tržišta plina,
Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za distribuciju plina, Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih
usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom, koji akti su
objavljeni na internetskim stranicama HERA-e: www.hera.hr
Članak 14.
Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četri) primjerka, po dva za svaku ugovornu stranu.
ooOoo

U Osijeku, ……………………………..

U ………………….., ………………………….

Za Distributera, direktor HEP-PLIN-a

Za Korisnika sustava, …………….

Damir Pećušak, dipl. oec.

(…………………………)

Priložak: Popis OMM krajnjih kupaca priključenih na distribucijski sustav Distributera koje Korisnik sustava
opskrbljuje plinom.
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