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Ugovor o prijenosu neiskorištenih kapaciteta ponovnog uplinjavanja UPP-a i/ili UPP-a 

 

[godina] [mjesec] [dan]  
 

LNG Hrvatska d.o.o, društvo osnovano i koje djeluje prema zakonima Republike Hrvatske, registrirano na 51513 

Omišalj, Prikešte 29, Hrvatska (nadalje: Operator), zastupano od strane [radno mjesto] [puno ime], [djeluje] od strane 

[pravna baza za zastupanje], i 
 

[ime društva], [pravni oblik tvrtke] osnovano i djeluje prema zakonima [nadležnost], registrirano pri [registrirani ured], 
(nadalje u tekstu Ustupitelj), zastupano od strane [radno mjesto] [puno ime], [djeluje] od strane [pravna baza za 

zastupanje], i 
 

[ime društva], [pravni oblik tvrtke] osnovano i djeluje prema zakonima [nadležnost], registrirano pri [registrirani ured], 

(nadalje u tekstu Preuzimatelj), zastupano od strane [radno mjesto] [puno ime], [djeluje] od strane [pravna baza za 

zastupanje]. 
 

Pri čemu: 
• Ustupitelj je potpisao Ugovor o korištenju terminala (nadalje u tekstu Ugovor) te stekao Kapacitete  

uplinjavanja UPP-a, koje ne namjerava koristiti, ili posjeduje UPP uskladišten u spremnicima Terminala, te 

želi prenijeti takve Kapacitete uplinjavanja ili UPP na Preuzimatelja. 
• Operator nema primjedbu na prijenos Kapaciteta uplinjavanja UPP-a i/ili UPP-a Preuzimatelja pod ovdje 

definiranim uvjetima i odredbama. 
 

Ustupitelj i Preuzimatelj zaključili su sljedeći Ugovor o prijenosu neiskorištenih kapaciteta uplinjavanja i/ili UPP-a 

(nadalje Ugovor o Prijenosu). 
 

1. Predmet Ugovora o Prijenosu 
Ovime Ustupitelj prenosi, a Preuzimatelj stječe sljedeće Kapacitete uplinjavanja UPP-a (nadalje Kapaciteti 

Uplinjavanja UPP-a za Prijenos) i/ili UPP-a (nadalje UPP za Prijenos): 

 

 

2. Uvjeti i odredbe za korištenje Kapaciteta uplinjavanja UPP-a za Prijenos i/ili UPP-a za Prijenos te plaćanja   

2.1. Od datuma prijenosa Kapaciteta  uplinjavanja UPP-a za Prijenos označenih u točki 1. ovog Ugovora Preuzimatelj 

preuzima ta prava i dužnosti od Ustupitelja (uključujući poštivanje Rasporeda usluga, ako su već definirani tijekom 

Razdoblja korištenja Kapaciteta Uplinjavanja UPP-a za Prijenos), a koji odgovaraju količini  Kapaciteta 

Uplinjavanja UPP-a koja se treba prenijeti, dok Ustupitelj prenosi svoja prava, dužnosti i odgovornosti unutar 

Kapaciteti Uplinjavanja UPP-a za Prijenos  UPP za Prijenos  

Kapaciteti uplinjavanja 

UPP-a za prijenos  

 
kWh 

ukupno 

Količina UPP-a za prijenos kWh 
 

kWh/d  

ako je 

stopa 

fiksna 

Period korištenja  Kapacitet  

uplinjavanja UPP-a za 

prijenos  

Od  
Datum prijenosa UPP-a 

(početak Plinskog dana)  

Za  

Datum prijenosa Kapaciteta  

uplinjavanja UPP-a za 

prijenos  
   

Ostali posebni uvjeti i 

odredbe za korištenje  

Kapaciteta uplinjavanja 

UPP-a za prijenos 
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Kapaciteta  Uplinjavanja UPP-a za Prijenos. Kako bi se izbjegle sumnje, Ustupitelj ostaje u cijelosti odgovoran 

Operatoru za ostale obveze, koje nisu prenesene prema ovom Ugovoru o Prijenosu. 
2.2. Preuzimatelj će plaćati stečene Kapacitete uplinjavanja UPP-a za Prijenos Operatoru od datuma navedenog u točki 

1. ovog Ugovora po cijeni Usluga terminala kako su definirane prema Ugovoru o korištenju Terminala..  
2.3. Od datuma prijenosa UPP-a navedenog u točki 1. ovog Ugovora Ustupitelj prenosi Preuzimatelju količinu UPP-a 

navedenu u točki1. Ugovora o Prijenosu i sve dužnosti povezane s korištenjem takve količine UPP-a (uključujući 

obvezu korištenja u skladu s Rasporeda Usluga). 
 

3. Završne odredbe  
Ovaj Ugovor o Prijenosu te prava i obaveze koje proizlaze iz njega podložne su zakonima Republike Hrvatske. 
3.1. Svaki spor, neslaganje ili potraživanje koje proizlazi iz ili je povezano s ovim Ugovorom o Prijenosu, njegovim 

kršenjem, raskidom ili valjanošću rješavaju se zajedničkim pregovorima među Strankama, prema principima dobre 

volje, jednakosti, razumnosti, dobre vjere i pravde. 
3.2. Ako stranke ne uspiju doći do rješenja kako je to definirano u točki 3.2., svaki spor, neslaganje ili potraživanje koje 

proizlazi iz ili je povezano s ovim Ugovorom o Prijenosu, njegovim kršenjem, raskidom ili valjanošću rješava se 

pred sudovima Republike Hrvatske, prema postupku utvrđenom u pravnim aktima Republike Hrvatske.  
3.3. Stranke ovime izjavljuju da su propisno i pažljivo pročitale Ugovor o Prijenosu, razumjele njegov sadržaj i 

posljedice te ga potpisale kao izraz namjere.  
3.4. Ovaj Ugovor o Prijenosu napisan je u tri jednakovrijedne kopije – jedna za Operatora, Preuzimatelja i Ustupitelja.  
3.5. Ovaj Ugovor o Prijenosu stupa na snagu datumom svog potpisivanja 

 

Operator 
 

 

 

Ustupitelj 
 

 

Preuzimatelj 
 

 

(radno mjesto, puno ime i potpis) 
 

(radno mjesto, puno ime i potpis) 
 

 

(radno mjesto, puno ime i potpis) 
 

 

 


