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HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Zagreb, Širolina 4, OIB: 

57500462912 (u daljnjem tekstu: Kupac), koje zastupa predsjednik Uprave dr.sc. Boris Huzjan, 

dipl.ing.građ. 

i 

................................................................, OIB: ............................ (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač), koje 
zastupa ..................................................... 

sklapaju sljedeći 

 

UGOVOR 

o opskrbi prirodnim plinom  

 

OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Predmet ovog Ugovora je OPSKRBA PRIRODNIM PLINOM (u daljnjem tekstu: Ugovor), a u svemu prema 
ponudi Opskrbljivača broj:                  od                   2019. godine, Troškovniku i Posebnim tehničkim 
uvjetima koji se nalaze u privitku ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio. 

Ovim Ugovorom uređuju se međusobni odnosi između Opskrbljivača i Kupca u pogledu priključnoga 
kapaciteta i energetske suglasnosti Kupca, uvjeta opskrbe prirodnim plinom, kvalitete usluge i kvalitete 
prirodnog plina, vremena i mjesta isporuke prirodnog plina, količine prirodnog plina, cijene prirodnog 
plina, dinamiku i uvjete isporuke prirodnog plina,  trajanje ugovora, očitavanja mjernih uređaja, načina 
obračuna i plaćanja isporučenog prirodnog plina te ostalih međusobnih odnosa sukladno Općim uvjetima 
za opskrbu prirodnim plinom (dalje u tekstu: Opći uvjeti)  

 

CIJENA PRIRODNOG PLINA 

 

Članak 2. 

Cijena prirodnog plina iznosi: 

UKUPNO:                            kn 

(slovima:                                                                                         ) 

Cijena prirodnog plina iskazana je bez poreza na dodanu vrijednost(u daljnjem tekstu: PDV). PDV mora 
biti posebno iskazan, a obračunavat će se prema važećim zakonskim propisima. 

Jedinična cijena energije prirodnog plina (E) je nepromjenjiva za cijelo razdoblje trajanja Ugovora i 
uključuje sve troškove Opskrbljivača na mjestu isporuke (osim PDV). 

Promjenljive su stavke trošarine za poslovnu uporabu prirodnog plina (TR) te iznos fiksne tarifne stavke 
(TS2) i ostalih novih naknada i davanja propisanih zakonima RH, na koje opskrbljivač nema utjecaja, a 
mora ih na temelju propisa obračunati i zasebno prikazati na računu za opskrbu prirodnim plinom. 



3 

U slučaju promjene cijene trošarine za potrošnju prirodnog plina ili fiksne mjesečne naknade Opskrbljivač 
je dužan pisanim putem obavijestiti Kupca prije izdavanja računa za period od kada se primjenjuju nove 
cijene. 

Jedinična cijena je prema Troškovniku koji je sastavni dio ovog Ugovora. 

Količine navedene u Troškovniku su predviđene (okvirne), a stvarno nabavljena količina Robe može biti 
veća ili manja od predviđene količine.  

 

UVJETI OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM  

 

Članak 3. 

Opskrbljivač se obvezuje opskrbljivati prirodnim plinom Kupca, a Kupac se obvezuje platiti isporučenu 
količinu prirodnog plina, u skladu s odredbama ovog Ugovora. 

Kupac se obvezuje da će se kupljenim prirodnim plinom na temelju ovoga Ugovora koristiti samo za 
vlastitu potrošnju. 

 

Članak 4. 

Iznimno od stavka 1. članka 3. ovoga Ugovora, u slučaju kriznoga stanja na pouzdanost opskrbe 
prirodnim plinom primjenjivat će se Uredba o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom.  

 

KVALITETA USLUGE I KVALITETA PRIRODNOG PLINA  

 

Članak 5. 

Opskrbljivač prirodnim plinom  se obvezuje pružati kvalitetnu uslugu opskrbe prirodnim plinom na način 
kako je to propisano Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 50/18), te Zakonu o energiji (NN 120/12, 
14/14, 102/15 i 68/18), Zakonu o tržištu plina (NN 18/18) i ostalom zakonskom regulativom iz tog 
područja.  

Opskrbljivač prirodnim plinom se obvezuje pružati standardnu pouzdanost isporuke prirodnog plina iz 
distribucijskoga sustava koju propisuje mjerodavno ministarstvo. 

 

Članak 6. 

Opskrbljivač se obvezuje opskrbljivati Kupca plinom standardne kvalitete u skladu s Općim uvjetima.  

 

VRIJEME I MJESTO ISPORUKE PRIRODNOG PLINA  

 

Članak 7. 

Opskrbljivač će isporučivati, a Kupac preuzimati prirodni plin za vrijeme trajanja ovog Ugovora. 
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Članak 8. 

Mjesto isporuke prirodnog plina na kojem se vrši očitanje utrošenih količina prirodnog plina je na 
obračunskom mjernom mjestu Kupca navedenom Troškovniku.  

 

KOLIČINA PRIRODNOG PLINA, TE OSTALI UVJETI ISPORUKE PRIRODNOG PLINA 

 

Članak 9. 

Količina prirodnog plina izražava se u kWh, a preračunava se iz m³ u kWh na slijedeći način: 

E[kWh]= V[Sm]*Hds[kWh/Sm³] 

gdje je: 

E (kWh) – količina (energija) isporučenog plina za obračunsko razdoblje, zaokružena na jedno decimalno 
mjesto manje od broja decimalnih mjesta kojima je izražena količina isporučenog plina u Sm³, a najmanje 
na cijeli broj (kWh) 

V (Sm³) – količina (volumen) isporučenog plina utvrđena očitanjem mjernog uređaja za obračunsko 
razdoblje, zaokružena na onoliki broj znamenaka na koliko se mjeri, ako nije drugačije određeno nekim 
ugovorom ili podzakonskim aktom, a najmanje na cijeli broj (Sm³), 

Hds (kWh/Sm³) – donja ogrjevna vrijednost plina za obračunsko razdoblje, zaokružena na šest decimalnih 
mjesta (kWh/m³): 

Hds[kWh/Sm³]=Hds[MJ/Sm³] 

 3,6 

Hds – izmjerena donja ogrjevna vrijednost plina dobivena kromatografskom analizom. 

 

Članak 10. 

Ugovorne strane su suglasne da će se u slučaju promjene cijene iz članka 2. ovog Ugovora dostavljati 
obavijest o promjeni cijene prirodnog plina. 

 

Članak 11. 

Nabavna cijena prirodnog plina se odnosi na prirodni plin osnovne ogrjevne vrijednosti od 33,338,35 kJ 
za standardni kubični metar plina (Sm3).  

Razlika ogrjevne vrijednost plina je vrijednost utvrđena na temelju kromatografske analize prirodnog 
plina u ovlaštenom laboratoriju. 

 

OBRAČUN I PLAĆANJE ISPORUČENOG PRIRODNOG PLINA  

 

Članak 12. 

Kupac se obvezuje platiti isporučenu količinu prirodnog plina za mjesečno obračunsko razdoblje 
temeljem očitane utrošene količine prirodnog plina na plinomjeru ili drugim mjernim uređajima ili prema 
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Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava i na temelju cijene plina ugovorene ovim Ugovorom. 

Na temelju podataka iz stavka 1. ovog članka Opskrbljivač će Kupcu ispostaviti račun, koji se Kupac 
obvezuje platiti u roku od ..............  najviše 30 (trideset) dana od dana zaprimanja računa. 

Opskrbljivač se obvezuje izdati račun za svako mjerno mjesto u roku 5 (pet) dana od dana primitka, 
odnosno preuzimanja mjernih podataka. Također može izdati ukupan račun za sva mjerna mjesta, na 
kojem ili u prilogu kojeg moraju biti specifikacije za svako mjerno mjesto sukladno Općim uvjetima 
opskrbe prirodnim plinom.  

Opskrbljivač će Kupcu dostaviti u pisanom obliku račun i obračune za sva obračunska mjesta odmah 
nakon izdavanja na adresu: Širolina 4, 10000 Zagreb i na adresu elektroničke pošte: ivica.nekic@hac.hr   

Kupac neće izvršiti plaćanje ukoliko Opskrbljivač nije dostavio Jamstvo sukladno članku 15. ovog 
Ugovora. 

 

Članak 13. 

Kada se ustanovi da je registriranje potrošnje prirodnog plina Kupca bilo nepravilno i u slučaju 
nepredviđene blokade, odnosno neispravnosti brojila ili korektora, obračun potrošnje prirodnog plina 
izvršit će se na temelju procjene potrošnje prirodnog plina utvrđene prema odgovarajućem prethodnom 
obračunskom razdoblju potrošnje prirodnog plina.  

 

Članak 14. 

Samo pod uvjetom da je Opskrbljivač dostavio Jamstvo sukladno članku 15. ovog Ugovora: 

U slučaju da Kupac ne plati dospjelu novčanu obvezu u roku dospijeća, Opskrbljivač će Kupcu obračunati 
zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća računa do dana plaćanja. 

U slučaju da Kupac ne plati dospjeli račun za utrošeni prirodni plin, Opskrbljivač će Kupcu dostaviti pisanu 
opomenu, te zaračunati trošak opomene. 

Ako Kupac ne plati svoje novčane obveze ni nakon isteka roka iz opomene prema stavku 2. ovoga članka, 
Opskrbljivač  će naložiti operatoru plinskog sustava obustavu daljnje isporuke prirodnog plina Kupcu. 

Kupcu će zbog razloga iz stavka 3. ovoga članka biti nastavljena isporuka prirodnog  plina u roku od 30 
dana nakon predočenja dokaza o podmirenju svih dospjelih obveza plaćanja.  

 

JAMSTVO  

 

Članak 15. 

Opskrbljivač je dužan u roku od 8 (osam) dana od dana zaprimanja obostrano potpisanog Ugovora 
dostaviti Kupcu Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora te za osiguranje potraživanja Kupca u slučaju 
raskida ugovora, na iznos od 10% Cijene iz članka 1. stavak 2. ovog Ugovora, u obliku garancije banke.  

Period važenja garancije banke mora biti 13 mjeseci računajući od dana stupanja na snagu ovog Ugovora. 

Garancija banke mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi pisani poziv. 

Umjesto garancije banke Opskrbljivač može kao Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora uplatiti novčani 
polog u iznosu od 10% Cijene iz članka 2. ovog Ugovora na račun Kupca IBAN HR35 2340 0091 5109 0225 

mailto:ivica.nekic@hac.hr
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1 kod Privredne banke Zagreb d.d., SWIFT CODE: PBZGHR2X, s Pozivom na broj: OIB Opskrbljivača i 
Opisom plaćanja: Evidencijski broj: H196/19. 

Opskrbljivač nema pravo potraživanja kamata na novčani polog uplaćen kao Jamstvo za uredno 
ispunjenje ugovora. 

 

ODGOVORNE OSOBE 

 

Članak 16. 

Odgovorne osobe za izvršenje ovog Ugovora su: 

- Za Kupca:                                         , (telefon:                        ; e-mail:                                            ) 

- Za Opskrbljivača:                            , (telefon:                       ; e-mail:                                             )                               

Odgovorne osobe iz stavka 1. ovog članka će međusobnu komunikaciju obavljati elektroničkim i/ili 
pisanim putem. 

U slučaju promjene odgovorne osobe iz stavka 1. ovog članka, svaka ugovorna strana dužna je pisanim 
putem obavijestiti drugu ugovornu stranu o nastaloj promjeni.  

Takva pisana obavijest smatrat će se izmjenom stavka 1. ovog članka i neće se posebno ugovarati, te će 
činiti sastavni dio ovog Ugovora. 

 

INTEGRITET ILI NAČELO SAVJESNOSTI I POŠTENJA 

 

Članak 17. 

Sastavni dio ovog Ugovora čini i Izjava o integritetu iz ponude Opskrbljivača iz članka 1. ovog Ugovora i 
ista obvezuje Opskrbljivača te se primjenjuje na izvršenje ugovora. 

Potpisom predmetne Izjave o integritetu Opskrbljivač jamči korektnost u izvršenju Ugovora, izostajanje 
bilo kakve zabranjene prakse u svezi s izvršenjem Ugovora i postupkom nabave (korupcija, prijetnja, 
prijevara sukladno definicijama iz Izjave) te prihvaća obveze navedene u Izjavi. 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

 

Članak 18. 

Ugovorne strane su suglasne da će međusobno razmjenjivati isključivo osobne podatke koji se odnose na 
uobičajene kontakt podatke njihovih radnika i ovlaštenih osoba (npr. poslovni e-mail, poslovni telefonski 
brojevi, radno mjesto, poslovna lokacija itd.), a koji su potrebni za provedbu ovog Ugovora. 

Ukoliko ugovorna strana želi zaprimljene osobne podatke obrađivati u druge svrhe, dužna je prethodno 
pribaviti specifičnu privolu od svake pojedine osobe čiji se osobni podaci obrađuju, uz istodobno 
upozorenje da se dana privola može povući u bilo koje vrijeme. 
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PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE    

 

Članak 19. 

Ukoliko Opskrbljivač svojom krivnjom ne izvrši ugovorne obveze u roku navedenom u ugovoru, za svaki 
dan prekoračenja ugovornog roka Kupac će zaračunati Opskrbljivaču ugovornu kaznu u iznosu od 0,25% 
ukupno ugovorne cijene, koja ugovorna kazna ne može prekoračiti 5% ukupno ugovorne cijene. 

 

Članak 20. 

Ovaj Ugovor prestaje u slučaju prestanka pravne osobe, raskida ugovora o opskrbi prirodnim plinom ili 
nastupa drugih okolnosti za prestanak ugovora o opskrbi prirodnim plinom. 

Ovaj Ugovor se raskida podnošenjem pisanog Zahtjeva za raskid ugovora od strane Kupca, uz otkazni rok 
od 15 dana.   

Osim navedenog, ovaj Ugovor se raskida i u slučaju promjene vlasništva građevine ili samostalne 
uporabne cjeline, pri čemu je Kupac kao dotadašnji vlasnik dužan u roku od 30 dana od promjene 
vlasništva podnijeti Zahtjev za raskid ugovora uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva. 

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Kupca u ugovorenom razdoblju Kupac se obvezuje 
platiti preuzete količine, obračunate po cijeni prirodnog plina važećim na dan raskida Ugovora. 

 

Članak 21. 

U slučaju raskida Ugovora Kupac mora dozvoliti operatoru distribucijskog sustava da očita stanje 
plinomjera s danom raskida ugovora, kao i obustavu isporuke prirodnog plina, te na temelju 
ispostavljenog računa podmiriti sve novčane obveze do dana raskida ugovora.    

 

Članak 22. 

Sklapanjem ovog Ugovora ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja Ugovora u cijelosti prihvaćaju 
odredbe važećih Općih uvjeta, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Pravilnika o organizaciji 
tržišta prirodnog plina, Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, Tarifnog 
sustava za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, Tarifnog sustava za distribuciju 
prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki, kao i Cjenik  nestandardnih usluga opskrbljivača plinom, te 
Odluku o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce. 

 

Članak 23. 

Na sve što nije uređeno ovim Ugovorom i odredbama propisa iz članka 22. ovog Ugovora primjenjuje se 
Zakon o obveznim odnosima i drugi propisi koji uređuju takve ili slične slučajeve.  

 

Članak 24. 

U slučaju eventualnog spora koji bi proistekao iz ovog Ugovora, ugovorne strane nastojat će spor riješiti 
dogovorno, a u protivnom ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu. 
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Članak 25. 

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa one ugovorne strane koja ga potpiše kasnije, a sklapa se na 
određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci. 

 

Članak 26. 

Sastavni dio ovog Ugovora čine: 

- Dokumentacija za nadmetanje Ev. broj: H196/19 

- Troškovnik  

- Tehnički uvjeti 

- Ponuda Opskrbljivača broj:                     od                            2019. godine  

- Izjava o integritetu 

- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. 

 

Članak 27. 

Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, 2 (dva) za potrebe Opskrbljivača , a četiri (4) za 
potrebe Kupca.  

 

ZA OBSKRBLJIVAČA: 

 

ZA KUPCA: 

Predsjednik Uprave 

 

dr.sc. Boris Huzjan, dipl.ing.građ. 

 

 

 

 

Urbroj: 4211-501-            /2019 

Ev.broj: H196/19 

Zagreb, 


