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UVJETI OBRAČUNA I NAPLATE ISPORUČENOG
PLINA OPSKRBLJIVAČA IVKOM – PLINA d.o.o.
(1) Ivkom – plin d.o.o. Ivanec obračun isporučenog plina obavlja na temelju potrošnje plina u
obračunskom razdoblju, cijene plina, naknada i ostalih davanja propisanih posebnim propisima, te
krajnjem kupcu ispostavlja račun za isporučeni plin.
(2) Potrošnja plina je isporučena energija plina utvrđena na temelju podataka koje je opskrbljivaču
plinom dostavio operator plinskog sustava na čiji sustav je priključen krajnji kupac, sukladno Mrežnim
pravilima plinskog distribucijskog sustava.
(3) Operator plinskog sustava podatke o potrošnji plina utvrđuje na temelju očitanja, procjene
potrošnje prema odgovarajućem prethodnom obračunskom razdoblju potrošnje plina ili prema
podacima zaprimljenim od krajnjeg kupca.
(4) Ivkom – plin d.o.o. kao opskrbljivač plinom ima pravo procijeniti potrošnju plina za obračunsko
razdoblje na temelju povijesne potrošnje samo u slučaju ako operator plinskog sustava ne dostavi
podatak o potrošnji do osmog dana u narednom mjesecu za krajnje kupce koji ne koriste javnu uslugu
opskrbe plinom, odnosno do 20. dana u narednom mjesecu za krajnje kupce koji koriste javnu uslugu
opskrbe plinom.
(5) Kod obračuna isporučenog plina za krajnjeg kupca primjenjuje se cijena plina, naknade i ostala
davanja utvrđenih sukladno ugovoru o opskrbi plinom, ugovoru o opskrbi plinom u obvezi javne usluge
ili ugovoru o zajamčenoj opskrbi plinom krajnjeg kupca.
(6) Račun za isporučeni plin iz stavka 1. ovog članka se ispostavlja po isteku obračunskog razdoblja, te
mora sadržavati podatke iz članka 23. Općih uvjeta opskrbe plinom.
Obračunsko razdoblje iznosi jedan mjesec osim za obračunska mjerna mjesta krajnjeg kupca iz
kategorije kućanstvo za koje obračunsko razdoblje iznosi šest mjeseci.
(7) Ivkom – plin d.o.o. kao opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge je dužan račun za isporučeni plin
ispostaviti krajnjem kupcu sa zadnjim danom obračunskog razdoblja i to u roku od sedam dana od
zaprimanja podatka o potrošnji plina koji mu je dostavio operator plinskog sustava na čiji sustav je
priključen krajnji kupac, sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, s rokom
dospijeća od najmanje deset dana od dana ispostavljanja računa.
(8) Ukoliko krajnji kupac koji koristi opskrbu u obvezi javne usluge ne zaprimi račun za isporučeni plin
i o tome obavijesti opskrbljivača plinom, opskrbljivač plinom mu je dužan bez odlaganja i bez naknade
izdati presliku računa.
(9) Ivkom – plin d.o.o. kao opskrbljivač plinom utvrđuje mjesečne novčane obveze za isporučeni plin
za naredno obračunsko razdoblje, za obračunska mjerna mjesta krajnjeg kupca iz kategorije kućanstvo,
na temelju procijenjene potrošnje plina, cijene plina, naknada i ostalih davanja propisanih posebnim
propisima, te krajnjem kupcu ispostavlja mjesečne novčane obveze za isporučeni plin. Potrošnju plina
opskrbljivač plinom utvrđuje na temelju procijene potrošnje za obračunsko mjerno mjesto krajnjeg
kupca, a prema potrošnji plina u istom razdoblju prethodne godine. Iznimno, za obračunsko mjerno
mjesto za koje nisu raspoloživi ili primjenjivi podaci o povijesnoj potrošnji plina, potrošnju plina
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sporazumno utvrđuju opskrbljivač plinom i krajnji kupac, na temelju očekivane mjesečne potrošnje
plina.
(10) Ivkom – plin d.o.o. kao opskrbljivač plinom dužan je mjesečnu novčanu obvezu za isporučeni plin
ispostaviti krajnjem kupcu koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge s rokom dospijeća pojedine
mjesečne novčane obveze do 15. dana narednog mjeseca, odnosno za prvu mjesečnu novčanu obvezu
u obračunskom razdoblju s rokom dospijeća računa za isporučeni plin za prethodno obračunsko
razdoblje.
(11) Krajnji kupac ima pravo s opskrbljivačem plinom ugovoriti utvrđivanje mjesečne novčane obveze
za isporučeni plin na temelju mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca, što se u
slučaju opskrbe plinom u obvezi javne usluge smatra nestandardnom uslugom.
(12) Ukoliko krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge ne zaprimi mjesečnu
novčanu obvezu za isporučeni plin i o tome obavijesti opskrbljivača plinom, opskrbljivač plinom mu je
dužan bez odlaganja i bez naknade ponovno izdati mjesečne novčane obveze.
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