
ENERGO METAN d.o.o., Samobor, Ulica Vlade Gotovca 2,OIB: 12564015251, kojeg zastupa direktor 
Antun Oklopčić, dipl.ing.stroj., kao opskrbljivač u obvezi javne usluge (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač) 
 i  

________________________________________________________ (OIB   ___________________)  
                                      Ime i prezime kupca  

____________________,__________________________ kao krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u   
                         Mjesto                                                               Adresa  

obvezi javne usluge (u daljnjem tekstu: Krajnji kupac) sklopili su  

  

UGOVOR O OPSKRBI PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE  

Broj: _________  

I. PREDMET UGOVORA  

Članak 1.  

Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa ugovornih strana u vezi s opskrbom prirodnim 

plinom Krajnjeg kupca koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge i korištenjem distribucijske mreže, 
temeljem energetske suglasnosti broj ____________od ____________ godine, koja je sastavni dio ovoga 
Ugovora.  

Članak 2.  

Opskrbljivač će osigurati i pružati pouzdanu i stalnu isporuku standardne kvalitete opskrbe sukladno Općim 

uvjetima opskrbe plinom (NN 158/13), a Krajnji kupac koristeći distribucijsku mrežu preuzimati prirodni plin 

isključivo za svoje potrebe.  

II. MJERENJE ISPORUČENOG PRIRODNOG PLINA  

Članak 3.  

Mjerni podaci utvrđivati će se mjerilima na obračunskom mjernom mjestu određenom u energetskoj 

suglasnosti.  

Članak 4.  

Obračunsko mjerno mjesto za koje se sklapa ovaj Ugovor:  

Broj obračunskog mjernog mjesta    

Naziv obračunskog mjernog mjesta    

Adresa obračunskog mjernog mjesta    

Broj energetske suglasnosti    

Tip brojila    

Broj brojila    

Stanje brojila (m3)    

Priključna snaga / kapacitet (kW)    

Tarifni model    

Adresa dostave računa    

  

Ugovorne strane potvrđuju gore navedena stanja brojila kao početna stanja brojila od kojih će Opskrbljivač u 

početnom obračunskom razdoblju izvršiti obračun potrošnje prirodnog plina i korištenja mreže.  

III. OČITANJE MJERNIH UREĐAJA  

Članak 5.  

Brojila prirodnog plina očitavati će ovlaštene osobe Operatora distribucijskog sustava unutar razdoblja od 90 

+/-5 dana, u vremenu od 8 do 20 sati, a prema rasporedu očitanja, što se smatra standardnom uslugom 

očitanja. 



Krajnji kupac može zatražiti izvanredni ili kontrolni obračun potrošnje prirodnog plina unutar obračunskog    

razdoblja što se smatra nestandardnom uslugom i naplaćuje prema Cjeniku nestandardnih usluga.  

Članak 6.  

Mjernu opremu na obračunskom mjernom mjestu dužan je Operator distribucijskog sustava održavati i 

umjeravati o svom trošku, a Krajnji kupac je dužan omogućiti pristup obračunskom mjernom mjestu i mjernoj 

opremi, te bez odlaganja o neispravnosti mjerne opreme obavijestiti Opskrbljivača.  

IV. CIJENA I NAČIN OBRAČUNA  

Članak 7.  

Obračun potrošnje prirodnog plina i korištenja mreže će Opskrbljivač izvršit na način i po reguliranim 

cijenama iz važećih tarifnih sustava i drugih propisa.  

Cijena plina po ovom Ugovoru jednaka je iznosima tarifnih stavki utvrđenih na temelju metodologije 

utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.  

Cijena nestandardnih usluga po ovom Ugovoru jednaka je  cijenama utvrđenim na temelju metodologije 

utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za javnu uslugu opskrbe plinom.  

Informacije o važećim cijenama i naknadama, potrošnji plina, te povezanim troškovima isporuke plina 

Opskrbljivač će Krajnjem kupcu davati sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom.  

Članak 8.  

Iznos mjesečne novčane obveze Krajnjeg kupca za isporučeni plin i korištenje distribucijskog i transportnog 

sustava određuje Opskrbljivač na temelju prosječne mjesečne potrošnje plina iz odgovarajućeg obračunskog 

razdoblja prethodne godine, a pojedine mjesečne novčane obveze dostavljaju se Krajnjem kupcu za cijelo 

obračunsko razdoblje.  

Krajnji kupac je suglasan da mjesečne novčane obveze budu linearno raspoređene unutar obračunskog 
razdoblja.  

V. NAČIN NAPLATE  

Članak 9.  

Obračunske veličine za utvrđivanje obveze plaćanja utvrđuju se na kraju obračunskog razdoblja navedenog u 

članku 5. ovog Ugovora. Opskrbljivač će račun obračunskog razdoblja dostavljati Krajnjem kupcu na adresu 

iz tablice u članku 4. ovog Ugovora.   

Članak 10.  

Rok plaćanja računa obračunskog razdoblja je 20 dana od dana izdavanja računa, a dospijeće računa 

mjesečne novčane obveze je 14. u mjesecu za prethodni mjesec.  

Ako Krajnji kupac ne primi račun obračunskog razdoblja, odnosno, račun mjesečne novčane obveze, dužan 

je obavijestili Opskrbljivača najkasnije do 14. u mjesecu, a Opskrbljivač će izdati Krajnjem kupcu presliku 

računa.  

Članak 11.  

Ako Krajnji kupac ne plati dospjelu novčanu obvezu po računu obračunskog razdoblja u roku dospijeća, 

Opskrbljivač će obračunati zakonsku zateznu kamatu i iskazati je u računu slijedećeg obračunskog razdoblja.  

U slučaju nepravovremenog plaćanja računa, Opskrbljivač će zakašnjela plaćanja uračunavati na način da 
najprije namiri troškove i kamate.  

Članak 12.  

Krajnji kupac može djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun obračunskog razdoblja u roku od 20 

dana od dana izdavanja, a neosporeni dio dužan je platiti u roku dospijeća.  

Krajnji kupac može pisanim putem osporiti mjesečne novčane obveze i dodatne novčane obveze u roku od 

15 dana od dana njihova izdavanja. Opskrbljivač je dužan odgovoriti na prigovor Tarifnog kupca najkasnije u 
roku od 15 dana od dana izjavljivanja prigovora.  

VI. UVJETI KORIŠTENJA MREŽE  

Članak 13.  

Opskrbljivač stavlja na raspolaganje Krajnjem kupcu distribucijsku mrežu prema uvjetima iz ovog Ugovora, a  

Krajnji kupac se obvezuje koristiti distribucijsku mrežu za opskrbu prirodnim plinom isključivo za svoje 
potrebe.  



Opskrbljivač se obvezuje na mjestu preuzimanja odnosno obračunskom mjernom mjestu osigurati Krajnjem 

kupcu standardnu razinu kvalitete opskrbe prirodnim plinom, odnosno Opskrbljivač je dužan poduzeti 
potrebne mjere s ciljem održavanja standardne razine kvalitete opskrbe prirodnim plinom.  

Članak 14.  

Krajnji kupac je dužan koristiti priključak i mrežu Operatora distribucijskog sustava prema uvjetima iz važeće 
energetske suglasnosti i ovoga ugovora.  

Prema ovom ugovoru Krajnji kupac se smatra krajnjim korisnikom priključka i mreže te nema pravo omogućiti 
drugoj osobi priključenje na svoje energetske objekte i instalacije i korištenje prirodnog plina preko svoga 

obračunskog mjernog mjesta.  

Krajnji kupac je odgovoran za sigurnost, pogon i tehničku ispravnost svojih instalacija.  

Krajnji kupac je dužan omogućiti Operatoru distribucijskog sustava u svako vrijemo pristup priključku, mjestu 

preuzimanja prirodnog plina i obračunskom mjernom mjestu.  

VII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE  

Članak 15.  

Ugovorne strane su suglasne da se Opskrbljivač oslobađa preuzetih obveza u pogledu opskrbe prirodnim 

plinom za vrijeme trajanja više sile, poremećenog pogona mreže, izvanrednog pogona mreže i drugih 

izvanrednih okolnosti, kao i u slučajevima neispravnosti i kvarova na uređajima i postrojenjima, planiranih 
radova te ostalih okolnosti na koje nije mogao utjecati.  

Članak 16.  

Krajnji kupac je dužan odmah po nastanku prekida napajanja prirodnim plinom izvjestiti Opskrbljivača.  

VIII. RASKID UGOVORA  

Članak 17.  

Otkazni rok za raskid ovog Ugovora za obje ugovorne strane iznosi 15 dana od dana podnošenja pisanog 
podneska za raskid ugovora. Ugovorna strana koja pokreće postupak raskida ugovora, zbog neispunjenja 

obveze druge ugovorne strane, obvezuje se prije podnošenja pisanog podneska za raskid ugovora dostaviti 
pisanu opomenu drugoj ugovornoj strani o neizvršavanju obveza s dodatnim rokom za Ispunjenje obveze.  

IX. ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 18.  

Ovaj ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, sukladno vremenu važenja energetske suglasnosti iz čl. 1 

ovog ugovora, a vrijeme početka opskrbe teče od dana potpisa ovog Ugovora.  

Članak 19.  

Ugovorne strane su suglasne da će međusobne obveze koje nisu regulirane ovim Ugovorom rješavati 
sukladno odredbama važećih Općih uvjeta za opskrbu plinom, Pravilnika o organizaciji tržišta prirodnog 
plina, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za 
distribuciju plina, Odluke o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina, Metodologije utvrđivanja iznosa 
tarifnih stavki za transport plina, Metodologije utvrđivanja cijene uravnoteženja plinskog sustava ii 
Cjenicima nestandardnih usluga koje donose Opskrbljivač i Operator distribucijskog sustava. 

Članak 20.  

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana, odnosno kada Opskrbljivač krajnjeg kupca 
primi ugovor potpisan od strane Krajnjeg kupca.  

Članak 21.  

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru.  

Članak 22.  

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih 1 (jedan) zadržava Krajnji kupac, a 1 (jedan) 
Opskrbljivač.  

  

  

U Samoboru, dana ..........................godine.       U Samoboru, dana .........................godine.  

 

Opskrbljivač              Krajnji kupac  


