Koprivnica opskrba – opskrba plinom d.o.o., Koprivnica, Mosna ulica 15, OIB:
95088635493, koju zastupaju Predsjednik Uprave Zoran Miliša i Član Uprave Marjan
Vugrinec
(u daljnjem tekstu: Opskrbljivač)
i
ime i prezime/naziv pravne osobe, adresa, OIB:
(u daljnjem tekstu: Zakupodavac – jamac)
i
ime i prezime (fizička osoba), adresa, OIB:
(u daljnjem tekstu: Zakupnik)
sklopili su sljedeći:

U G O V O R BR. ____/2017.
o jamstvu za plaćanje isporučenog plina

Članak 1.
Ovim Ugovorom stranke uređuju jamstva za plaćanje isporučenog plina, kojeg je Opskrbljivač
isporučio Zakupniku, a kojemu Zakupodavac-jamac daje u zakup stambeni prostor.

Članak 2.
Stranke utvrđuju da (naziv pravne osobe, adresa), kao Zakupodavac-jamac i vlasnik stambenog
prostora daje u zakup Zakupniku (ime i prezime, adresa), stambeni prostor na lokaciji (adresa), a
koji se obvezuje plaćati račune za isporučeni plin Opskrbljivaču.

Članak 3.
Nastale obveze za isporučeni plin iz prethodnog članka prvenstveno je dužan platiti Zakupnik koji
prema posebnom sporazumu sa Zakupodavcem-jamcem koristi te prostorije.
Obračun isporučenog plina obavlja Opskrbljivač na temelju potrošnje plina u obračunskom
razdoblju, cijene plina, naknada i ostalih davanja propisanih posebnim propisima.
Na temelju očitanih stanja plinomjera i drugih mjernih uređaja Opskrbljivač će načiniti obračun,
ispostaviti i Zakupniku dostaviti račun. Rok plaćanja računa obračunskog razdoblja je 15 dana od
dana izdavanja računa.
Iznos mjesečne novčane obveze (akontacije) za isporučeni plin za naredno obračunsko razdoblje
utvrđuje Opskrbljivač na temelju prosječne mjesečne potrošnje plina iz odgovarajućeg
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obračunskog razdoblja prethodne godine, a pojedine mjesečne obveze (akontacije) dostavljaju se
Zakupniku za cijelo obračunsko razdoblje. Račun za mjesečnu novčanu obvezu (akontaciju)
dospijeva na naplatu do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 4.
Zakupodavac-jamac jamči Opskrbljivaču da će Zakupnik redovito podmirivati akontacije/obračune
prema odredbi prethodnog članka ovog Ugovora, a ukoliko Zakupnik to ne učini, Zakupodavacjamac se obvezuje podmiriti iste, uplatom dužnog iznosa Opskrbljivaču u roku od petnaest (15) dana
po pozivu, odnosno obavijesti Opskrbljivača da Zakupnik nije platio račun. U tom slučaju
Zakupodavac-jamac pored iznosa dugovanja za isporučeni plin duguje i zakonsku zateznu kamatu za
sve vrijeme za koje je Zakupnik u zakašnjenju, kao i druge troškove koje je Opskrbljivač imao u
svezi naplate svog potraživanja.

Članak 5.
Ukoliko račun za isporučeni plin ne bude plaćen prema odredbama članka 3. i 4. ovog Ugovora,
Opskrbljivač je ovlašten pokrenuti protiv Zakupodavca-jamca ili Zakupnika odgovarajući postupak
pri nadležnom sudu.

Članak 6.
Ukoliko Zakupnik ne plati dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin, Opskrbljivač će dostaviti
pisanu opomenu i odrediti naknadni rok za plaćanje.
Ukoliko Zakupnik ne podmiri dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin niti u roku iz opomene
prema prethodnom stavku, Opskrbljivač će dostaviti obavijest o obustavi isporuke plina koja će
sadržavati krajnji rok podmirenja dospjeli novčanih obveza.
Ukoliko niti nakon isteka roka iz obavijesti o obustavi plina iz stavka 2. ovog članka Zakupnik ne
podmiri svoje obveze za isporučeni plin, Opskrbljivač će od operatera distribucijskog sustava
zatražiti obustavu isporuke plina.
Ukoliko Zakupodavac-jamac ili zakupnik ne dopuste pristup brojilu, operater distribucijskog sustava
je ovlašten prekinuti opskrbu plinom, provođenjem potrebnih zahvata na javnoj mreži, izvan
područja nekretnine u vlasništvu Zakupodavca-jamca.

Članak 7.
Opskrbljivač se obvezuje opomene zbog neplaćanja dospjelih novčanih obveza za isporučeni plin
dostaviti i Zakupodavcu-jamcu.

Članak 8.
Ako Zakupnik prestane koristiti prostorije, ili je iz bilo kojih razloga očito da se od Zakupnika ne
može naplatiti iznos potraživanja za obveze koje su predmet ovog Ugovora, Opskrbljivač je ovlašten
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odmah, neposredno od Zakupodavca-jamca, zatražiti plaćanje dužnog iznosa u skladu s odredbom
članka 4. ovog Ugovora.

Članak 9.
Zakupodavac-jamac je dužan Opskrbljivača redovito obavještavati o promjenama korisnika
stambenog prostora, tj. Zakupnika, kao i o drugim okolnostima u svezi korištenja prostorija, te
uredno dostaviti stanje brojila prilikom promjena Zakupnika.
Zakupodavac-jamac odgovara Opskrbljivaču za svu štetu koja Opskrbljivaču nastane zbog
nepravovremenog obavještavanja o promjenama Zakupnika i ostalih okolnosti.

Članak 10.
U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti
pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o
stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka, GDPR), Koprivnica
opskrba d.o.o. obrađuje osobne podatke Zakupodavca i Zakupnika navedene u Ugovoru u svrhu
sklapanja i izvršenja Ugovora, identifikacije, administracije obračuna i izdavanja računa za
ugovorene usluge. Davanje traženih osobnih podataka je ugovorna obveza, i isti su neophodni za
sklapanje i izvršavanje Ugovora.
Svi detalji u vezi osiguranja vaše privatnosti, obrade, korištenja i zaštite osobnih podataka, dostupni
su u dokumentu „Pravila zaštite osobnih podataka“ Koprivnica opskrbe d.o.o., koji čini sastavni dio
Ugovora.

Članak 11.
Za sve ostalo što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjivati će se važeće odredbe i Zakona o
obveznim odnosima.

Članak 12.
Stranke prihvaćaju prava i obveze utvrđene ovim Ugovorom, obvezuju se da će preuzete obveze
izvršavati sukladno navedenim odredbama Ugovora, te ga u znak prihvata vlastoručno potpisuju.

Članak 13.
Ovaj ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih jedan (1) primjerak dobiva
Zakupodavac-jamac, jedan (1) primjerak Zakupnik, a dva (2) primjerka Opskrbljivač.

U Koprivnici, 24.05.2018.
ZA OPSKRBLJIVAČA:
OPUNOMOĆENIK
3

JASMINA ČIKOVIĆ

ZA ZAKUPODAVCA-JAMCA

ZA ZAKUPNIKA
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