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PLINARA d.o.o. Pula za opskrbu plinom, Industrijska 17 - Via dell'industria 17, 

52100 Pula - Pola, OIB 18436964560, koju zastupa direktor Roberto Drandić, mag. 

oec. (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač), 

 

i 

___________________,_________________,OIB: ______________________,   

                 (naziv)           (adresa) 

 

kojega zastupa _______________________________,  (u daljnjem tekstu: 

Krajnji kupac)   

 

zaključili su u Puli, dana 30.08.2022. god., slijedeći 
 

UGOVOR O OPSKRBI PLINOM KRAJNJEG KUPCA 

(kategorija PODUZETNIŠTVO) 

Br. _______ 

PREDMET UGOVORA 

Članak 1. 

1.1. Ovim Ugovorom o opskrbi plinom Krajnjeg kupca (dalje u tekstu: Ugovor), 

uređuju se međusobni odnosi ugovornih strana, uvjeti opskrbe prirodnim 

plinom, kvaliteta usluge i kvaliteta plina, vrijeme i mjesto isporuke plina, količine 

plina, cijene plina, očitavanja mjernih uređaja, način obračuna i plaćanja 

isporučenog plina, te ostali međusobni odnosi sukladno važećim odredbama 

Općih uvjeta opskrbe plinom (dalje u tekstu: Opći uvjeti). 

1.2. Sastavni dio ovog Ugovora su Uvjeti ugovora o opskrbi plinom kategorije 

poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Uvjeti ugovora) objavljeni na internetskoj 

stranici opskrbljivača https://www.plinara.hr. 

1.3. Ugovorne strane suglasne su da tijekom važenja ovoga Ugovora u cijelosti 

prihvaćaju važeće odredbe Uvjeta ugovora opskrbe plinom kategorije 

poduzetništvo, Zakona o energiji, Zakona o tržištu plina, Općih uvjeta opskrbe 

plinom, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Mrežnih pravila 

transportnog sustava, Pravilnika o organizaciji tržišta plina, Odluke o iznosu 

tarifnih stavki za distribuciju plina, Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki 

za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, Metodologije utvrđivanja 

iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina i Cjenika nestandardnih usluga koje 

donose Opskrbljivač i Operator distribucijskog sustava. 

1.4. U slučaju da su odredbe ovog Ugovora u suprotnosti s propisima navedenim u 

gornjem stavku ovog članka, primjenjivat će se odredbe ovog Ugovora. 

 

OBRAČUNSKO MJERNO MJESTO 

Članak 2. 

2.1. Obračunsko mjerno mjesto za koje se zaključuje ovaj Ugovor definirano je u 

Prilogu 1. ovog Ugovora koji je njegov sastavni dio te sadrži slijedeće podatke: 

naziv obračunskog mjernog mjesta, broj obračunskog mjernog mjesta (OMM), 

adresu obračunskog mjernog mjesta, tarifni model, godišnje količine prirodnog  

plina (prethodne) plinske godine u kWh i adresu dostave računa. 

https://www.plinara.hr/
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OČITANJE OBRAČUNSKOG MJERNOG MJESTA 

Članak 3. 

3.1. Plinomjer i druga mjerna oprema te oprema za regulaciju tlaka na obračunskom 

mjernom mjestu u nadležnosti je Operatora distribucijskog sustava i isti ju je 

dužan održavati i ovjeravati sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog 

sustava. 

3.2. Operator distribucijskog sustava očitava stanje plinomjera Krajnjeg kupca 

sukladno odredbama Općih uvjeta. 

3.3. Izvanredno ili kontrolno očitanje uz poseban zahtjev Opskrbljivača ili Krajnjeg 

kupca obračunat će se temeljem cjenika nestandardnih usluga Operatora 

distribucijskog sustava. 

 

CIJENA PLINA 

Članak 4. 

4.1. Cijena plina je promjenjiva i mijenja se na način definiran ovim člankom. 

4.2. Promjena osnovne jedinične cijene plina (P) određuje se mjesečno kalendarski, 

odnosno prvim danom tekućeg mjeseca nakon mjeseca isporuke. 

4.3. Opskrbljivač mijenja cijenu plina koristeći formulu za izračun osnovne jedinične 

cijene plina, bez troška distribucije, trošarine i poreza, koja se formira prvog 

dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec isporuke, prema sljedećoj formuli: 

 

P = ((PCEGHIX/0,901) + X)  Eur/MWh (NCV) 

 

gdje je: 

P – jedinična cijena plina u Eur/MWh (NCV) zaokruženo na 2 (dva) decimalna 

mjesta, 

PCEGHIX – srednja aritmetička vrijednost dnevnih cijena za pojedini dan 

isporuke, objavljenih na portalu burze CEGH https://www.cegh.at/en/exchange-

market/market-data u koloni „VWAP/CEGHIX EUR/MWh“ u EUR/MWh GCV, za 

obračunsko razdoblje u mjesecu isporuke plina za koje se određuje cijena plina, 

zaokružena na 3 (tri) decimalna mjesta, 

Cijena će se preračunavati iz EUR/MWh u kn/KWh na slijedeći način: 

PEUR/MWh = P x srednji tečaj HNB važeći na dan izdavanja računa sa 6 (šest) 

decimalnih mjesta. Međurezultat se zaokružuje na 4 (četiri) decimalna mjesta 

Pkn/kWh = Pkn/MWh/1000; Rezultat se zaokružuje na 6 (šest) decimalnih 

mjesta.  

X = 12,50 EUR/MWh (NCV), predstavlja troškove Opskrbljivača u skladu s 

odredbama Pravila o organizaciji tržišta plina. 

Cijena opskrbe plinom (X) je nepromjenjiva za cijelo razdoblje isporuke po ovom 

Ugovoru. 

4.4. Dodatno na cijenu iz stavka (3) ovog članka Krajnji kupac plaća naknadu za 

korištenje distribucijskog sustava (Ts1) – tarifna stavka za distribuiranu količinu 

plina i fiksnu mjesečnu naknadu (Ts2), sukladno Odluci o iznosu tarifnih stavki 

za distribuciju plina. 

4.5. Obračun količine isporučenog plina i korištenja distribucijskog sustava 

Opskrbljivač će izvršiti na način i po cijenama iz važećih tarifnih stavki i drugih 

https://www.cegh.at/en/exchange-market/market-data
https://www.cegh.at/en/exchange-market/market-data
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važećih propisa, te obračunati porez na dodanu vrijednost (PDV) sukladno 

Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. 

4.6. Na isporučenu količinu prirodnog plina Krajnji kupac plaća trošarinu sukladno 

Zakonu i Pravilniku o trošarinama. 

4.7. Nakon stupanja na snagu Odredbi uvjeta opskrbe plinom koje propisuju 

primjenu gornje ogrjevne vrijednosti (GCV) pretvorba energije izražene u kWh 

pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti (NCV) u energiju izraženu u kWh pri gornjoj 

ogrjevnoj vrijednosti (GCV) provodi se dijeljenjem s koeficijentom 0,901 i 

zaokružuje na cijeli broj. 

4.8. Pretvorba cijene izražene u EUR/MWh pri donjoj ogrjevnoj vrijednosti (NCV) u 

cijenu izraženu u EUR/MWh pri gornjoj ogrjevnoj vrijednosti (GCV) provodi se 

množenjem koeficijentom 0,901. 

 

UVJETI OBRAČUNA ISPORUČENOG PLINA 

Članak 5. 

5.1. Obračun isporučenih količina plina obavlja se na temelju potrošnje plina u 

obračunskom razdoblju, ugovorene cijene plina, naknada i ostalih davanja 

propisanih posebnim propisima. Potrošnja plina je isporučena energija plina 

utvrđena na temelju podataka koje je Opskrbljivaču plinom dostavio Operator 

distribucijskog sustava. 

5.2. Na temelju očitanih stanja plinomjera Opskrbljivač će u skladu s propisanim 

tarifnim stavkama načiniti obračun te ispostaviti Krajnjem kupcu račun. 

5.3. Ako Krajnji kupac ne primi račun obračunskog razdoblja, odnosno račun 

mjesečne novčane obveze, dužan je obavijestiti Opskrbljivača, a Opskrbljivač 

će bez naknade izdati Krajnjem kupcu prijepis računa. 

 

MJERE ZAŠTITE KRAJNJEG KUPCA 

Članak 6. 

6.1. Krajnji kupac može djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun 

obračunskog razdoblja u roku od 10 (deset) dana od dana izdavanja, a nesporni 

dio dužan je platiti u roku dospijeća. 

6.2. Krajnji kupac nezadovoljan postupanjem, odnosno poduzimanjem ili 

propuštanjem radnje Opskrbljivača može izjaviti prigovor na njegov rad u 

pisanom obliku, sve dok traje radnja ili propuštanje radnje Opskrbljivača. 

6.3. Prigovor iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati podatke u vezi identifikacije 

Krajnjeg kupca i obračunskog mjernog mjesta kao i činjenice i dokaze na kojima 

se temelji, u protivnom prigovor će se smatrati nepodobnim za postupanjem. 

 

ROK I NAČIN PLAĆANJA 

Članak 7. 

7.1. Račun za obračunsko razdoblje Krajnji kupac je dužan platiti u roku od 15 

(petnaest) dana od dana izdavanja računa. 

7.2. Utvrđuje se da je Krajnji kupac podmirio svoju novčanu obvezu kad su novčana 

sredstva proknjižena na transakcijskom računu Opskrbljivača. 

7.3. Za kašnjenje u plaćanju Opskrbljivač će obračunati i naplatiti zakonsku zateznu 

kamatu od dana dospijeća do dana kada je Krajnji kupac doznačio novčana 

sredstva na transakcijski račun Opskrbljivača. 
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7.4. Ako Krajnji kupac ne plati dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin, 

Opskrbljivač će dostaviti pisanu opomenu sa rokom plaćanja dospjelih novčanih 

obveza. 

7.5. Ako Krajnji kupac ne plati svoje novčane obveze ni nakon isteka roka iz 

opomene prema stavku 4. ovoga članka, Opskrbljivač ima pravo od Operatora 

plinskog sustava na čiji sustav je priključen krajnji Krajnji kupac zatražiti 

obustavu isporuke plina. 

7.6. U slučaju obustave isporuke plina, Krajnjem kupcu će biti nastavljena isporuka 

plina nakon podmirenja svih dospjelih novčanih obveza, dostave sredstava 

osiguranja plaćanja, te ispunjenja tehničkih i sigurnosnih uvjeta. 

 

SREDSTVO OSIGURANJA PLAĆANJA 

Članak 8. 

8.1. Krajnji kupac će Opskrbljivaču, kao sredstvo osiguranja plaćanja, prilikom 

potpisa ovog Ugovora dostaviti običnu zadužnicu koja treba biti potpisana od 

ovlaštene osobe i solemnizirana od strane javnog bilježnika u skladu s 

odredbama nadležnog zakona na iznos od 20.000,00 kn (slovima: 

dvadesettisućakuna). 

8.2. Ako Krajnji kupac ne dostavi sredstvo osiguranja plaćanja najkasnije do 

30.09.2022. godine smatra se da je nastupila bitna povreda obveza Ugovora od 

strane Krajnjeg kupca. 

8.3. U slučaju aktiviranja danih sredstava osiguranja plaćanja Krajnji kupac se 

obvezuje dostaviti Opskrbljivaču novo sredstvo osiguranja plaćanja najkasnije 

u roku od 3 (tri) dana od dana aktiviranja. 

 

PRAVA I OBAVEZE 

Članak 9. 

9.1. Krajnji kupac je dužan imati važeći ugovor o opskrbi plinom za sva obračunska 

mjerna mjesta. 

9.2. Krajnji kupac se obvezuje da će se kupljenim plinom na temelju ovoga Ugovora 

koristiti samo za vlastitu potrošnju, te je odgovoran za sigurnost, pogon i 

tehničku ispravnost svojih instalacija i plinskih aparata. 

9.3. Krajnji kupac je dužan omogućiti pristup obračunskom mjernom mjestu te bez 

odlaganja o neispravnosti mjerne opreme obavijestiti Operatora distribucijskog 

sustava. 

9.4. Opskrbljivač ima pravo od Operatora plinskog sustava na čiji sustav je priključen 

Krajnji kupac zatražiti obustavu isporuke plina sukladno važećim odredbama 

Općih uvjeta. 

 

KVALITETA OPSKRBE I KVALITETA PLINA 

Članak 10. 

10.1. Opskrbljivač se obvezuje pružati kvalitetnu opskrbu plinom na način kako je to 

propisano Općim uvjetima, Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava i 

Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog plina. 

10.2. Kvaliteta opskrbe plinom obuhvaća pouzdanost isporuke, kvalitetu plina i 

kvalitetu usluge, a prati se primjenom propisanih standarda kvalitete opskrbe, 

te ostvarenih pokazatelja kvalitete opskrbe. 
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10.3. Kvaliteta plina je definirana Općim uvjetima tablica 3. Prilog 2. Opskrbljivač se 

obvezuje osigurati standardnu kvalitetu prirodnog plina koju isporučuje Krajnjem 

kupcu. 

10.4. Kvaliteta plina obuhvaća tehničke zahtjeve kvalitete opskrbe plinom čijim 

poštivanjem Opskrbljivač osigurava Krajnjem kupcu usklađenost parametara 

kvalitete plina sa standardnom kvalitetom plina propisanom u tablici 3. iz Priloga 

2. Općih uvjeta. 

10.5. Ako je Krajnji kupac nezadovoljan kvalitetom plina isti ima pravo podnijeti pisani 

prigovor na kvalitetu plina Operatoru distribucijskog sustava sukladno Mrežnim 

pravilima plinskog distribucijskog sustava. 

 

VIŠA SILA 

Članak 11. 

11.1. U pogledu isporuke plina Opskrbljivač se oslobađa odgovornosti za 

neispunjenje, zakašnjelo i nepotpuno ispunjenje svojih ugovornih obveza ako je 

do neispunjenja, zakašnjelog ili nepotpunog ispunjenja došlo zbog slučaja više 

sile. 

11.2. Slučajevima više sile smatraju se svi događaji i okolnosti koji, da su i mogli biti 

predviđeni ne bi mogli biti spriječeni i na koje se ne može utjecati, umanjiti ih, 

otkloniti ih ili ukinuti njihovo djelovanje. 

11.3. Višom silom u skladu sa važećim odredbama Zakona o energiji osobito se 

smatraju: elementarne nepogode (potres, poplava, udar munje, oluja, suša, 

djelovanje leda i drugo), epidemija, eksplozije koje nisu posljedica nepravilnog 

i nepažljivog rukovanja i koje se nisu mogle predvidjeti, a nisu posljedica 

dotrajalosti materijala i opreme, rat, pobuna ili sabotaža, kibernetički/internetski 

napad. 

11.4. Višom silom smatraju se i sve ostale odluke nadležnih državnih i drugih tijela 

koje privremeno ili trajno sprječavaju izvršenje ovog Ugovora od strane bilo koje 

ugovorne strane, svi drugi događaji i okolnosti za koje u slučaju dvojbe, arbitraža 

ili drugo nadležno tijelo odluči da se radi o višoj sili. 

11.5. Višom silom smatra se ako Vlada RH u slučaju: poremećaja na domaćem tržištu 

zbog neočekivanog ili neprekidnog manjka energije, neposredne ugroženosti, 

neovisnosti i jedinstvenosti države te velikih prirodnih nepogoda ili tehnoloških 

katastrofa (krizne situacije) propiše: mjere ograničenja trgovine pojedinim 

energentima i/ili energijom, posebne uvjete trgovine, mjere ograničenja izvoza 

ili uvoza energije, posebne uvjete za izvoz ili uvoz energije, mjere obvezne 

proizvodnje energije, obvezu isporuke energije samo određenim kupcima, način 

i uvjete za formiranje cijene i nadzora nad cijenama, posebne uvjete obavljanja 

energetskih djelatnosti. 

 

PRESTANAK I RASKID UGOVORA 

Članak 12. 

12.1. Ugovor prestaje sukladno važećim odredbama Općih uvjeta opskrbe plinom. 

12.2. Ugovor se automatski raskida: 

- ako Krajnji kupac ne dostavi ili obnovi bilo koji ugovoreni instrument osiguranja 

plaćanja iz ovog Ugovora, 
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- ako je nadležni sud donio pravomoćno rješenje o otvaranju 

prestečajnog/stečajnog postupka nad Krajnjim kupcem ili o postupku 

likvidacije. 

12.3. Krajnji kupac i Opskrbljivač se oslobađaju preuzetih obveza u pogledu isporuke 

plina, odnosno preuzimanja plina za vrijeme trajanja više sile ili ako do prekida 

u isporuci plina dođe zbog drugih izvanrednih i nepredvidivih okolnosti te je 

ispunjenje ugovora uslijed takvih događaja postalo izuzetno otežano i ugrožava 

redovno poslovanje jedne od stranaka ovoga ugovora. 

12.4. Opskrbljivač izričito izjavljuje da ne snosi nikakvu odgovornost ako 

nemogućnost isporuke plina ili ograničenje u isporuci plina, odnosno smanjenje 

količina plina koji se isporučuje nastupi iz razloga navedenih u prethodnom 

stavku ovoga članka. 

12.5.  Krajnji kupac može otkazati ovaj Ugovor zbog preseljenja, prestanka s radom ili 

iz drugih razloga. U slučaju otkaza ovog Ugovora, Krajnji kupac je dužan 

omogućiti  Opskrbljivaču plina očitavanje plinomjera radi utvrđivanja konačnog 

obračuna za isporučeni plin, te se obvezuje  podmiriti Opskrbljivaču plina sve 

dospjele obveze proizašle iz ovog Ugovora. 

12.6. Ukoliko Krajnji kupac napusti poslovni ili stambeni prostor a nije otkazao ovaj 

Ugovor  i/ili  omogućio Opskrbljivaču  očitavanje plinomjera, na način utvrđen 

prethodnim stavkom ovoga članka, u cijelosti je odgovoran i nadalje jamči 

Opskrbljivaču za  plaćanje isporučenog plina i naknade za plinomjer, bez obzira 

na nastale promjene. Krajnji kupac plina se oslobađa obveze plaćanja ako novi  

prijavljeni Krajnji kupac plina  izvrši plaćanje svih  dospjelih obveza. 

 

SPOR 

Članak 13. 

13.1. Ako ugovorne strane ne mogu riješiti ugovorne odnose međusobnim 

sporazumom, u slučaju spora ugovara se stvarna nadležnost suda u Pazinu. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 14. 

14.1. Ovaj se Ugovor sklapa na određeno vrijeme i traje do 30.09.2023. godine. 

14.2. Važenje ovog Ugovora produljuje se za još jednu plinsku godinu ukoliko Krajnji 

kupac nije zatražio raskid Ugovora pisanim putem do 1. lipnja tekuće plinske 

godine, s tim da Opskrbljivač zadržava pravo promjene cijene i ostalih uvjeta 

Ugovora o čemu će stranke sklopiti novi Ugovor najkasnije do 31.8.2023. 

godine za narednu plinsku godinu. 

14.3. U slučaju da Krajnji kupac nije dostavio zahtjev za raskid Ugovora sukladno 

stavku 2. ovog članka Opskrbljivač će zakupiti količine prirodnog plina i 

rezervirati transportne kapacitete prema realiziranoj potrošnji prirodnog plina iz 

prethodne plinske godine. 

 

Članak 15. 

15.1. Ugovorne strane potpisom ovog Ugovora, potvrđuju da u cijelosti razumiju i 

prihvaćaju prava i obveze određene ovim Ugovorom te ga u znak prihvata 

potpisuju. 
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15.2. Sva prava i obveze definirane ovim Ugovorom primjenjuju se na obje ugovorne 

strane, počevši od 1.10.2022. godine. 

 

Članak 16. 

16.1. Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih 1 (jedan) 

zadržava Krajnji kupac, a 1 (jedan) Opskrbljivač. 

 

U Puli, 30.08.2022. 

 

 

Krajnji kupac      Za Opskrbljivača 

          Direktor Društva 

 

     ________________         Roberto Drandić, mag. oec. 

 

 

 

 

Kontakt osobe za dostavu podataka 

 

Krajnji kupac       Opskrbljivač 

 

Ime i prezime: ___________________     

 

Telefon: ________________________      052/534-944 

 

Mobitel: _______________________ 

 

E-mail adresa: __________________                    plinara@plinara.hr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:plinara@plinara.hr
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Prilog 1. 

 

 

Naziv obračunskog mjernog mjesta  

Broj obračunskog mjernog mjesta (OMM)  

Adresa obračunskog mjernog mjesta  

Tarifni model  

Godišnje količine prirodnog plina (pret.pl.god. u kWh)  

Adresa dostave računa  


