
 

 

TEHNIČKI UVJETI za opskrbu prirodnim plinom 
 

Predmet natječaja je ugovaranje opskrbe prirodnim plinom poslovnih prostora (Tehničke jedinice 
održavanja, Naplatne postaje i Upravna zgrada, Širolina 4) Hrvatskih autocesta d.o.o. (u daljnjem tekstu: 
Naručitelj), na vremenski period od 12 mjeseci. 

Cilj ovih tehničkih uvjeta je propisati uvjete, postupke i obveze Izvršitelja usluge za opskrbu prirodnim 
plinom (u daljnjem tekstu: Izvršitelj) sukladno Zakonu o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Zakonu o 
tržištu plina (NN 18/18) Općim uvjetima opskrbe prirodnim plinom (NN 50/18) i ostalom zakonskom 
regulativom iz tog područja. 
 

OBRAČUNSKI ELEMENTI 

Sukladno Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom, trošak izračunat dijeljenjem obračunatih 
troškova za isporučeni plin, s isporučenom energijom u obračunskom razdoblju, iskazuje se u kn/kWh.  

Obračunski element na temelju kojeg će se vršiti obračun opskrbe prirodnim plinom je isporučena 
energija izražena u kWh, a preračunava se iz Sm³ u kWh prema formuli: 

𝑬[𝒌𝑾𝒉] = 𝑽[𝑺𝒎] ∗ 𝑯𝒅𝒔[𝒌𝑾𝒉/𝑺𝒎𝟑] 

gdje je: 

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

 V (Sm³) - količina (volumen) isporučeog plina utvrđena očitanjem mjernog uređaja (i 
pomnožena s faktorom korekcije), zaokružena na onoliki broj znamenaka na koliko se mjeri, ako nije drugačije 
određeno ugovorom ili podzakonskim aktom, a najmanje na cijeli broj 

 Hds (kWh/Sm³) - donja ogrijevna vrijednost plina, zaokružena na šest decimalnih mjesta. 

Donja ogrijevna vrijednost plina Hds (kWh/Sm³) izračunava se prema formuli: 

𝑯𝒅𝒔[𝒌𝑾𝒉 𝑺𝒎𝟑⁄ ] =
𝑯𝒅𝒔[𝑴𝑱/𝑺𝒎𝟑]

𝟑, 𝟔
 

gdje je: 

 Hds (MJ/Sm³) - izmjerena donja ogrijevna vrijednost plina dobivena kromatografskom 
analizom. 

Kao obračunske elemente, Izvršitelj mora predvidjeti trošarinu za poslovnu uporabu prirodnog plina 
(TR) i fiksnu tarifnu stavku (TS2). Ukoliko Izvršitelj trošarinsku osnovicu prirodnog plina na računu iskazuje u 
MWh, ista se zaokružuje na tri decimalna mjesta, što odgovara obračunatoj potrošnji energije u kWh. 

 

OBRAČUNSKO RAZDOBLJE 

Obračunsko razdoblje za koje će Izvršitelj obračunavati potrošnju isporučenog plina iznosi 30+/-3 dana. 
 

CIJENE 

Izvršitelj će za svako mjerno mjesto u troškovnik upisati jedinične cijene energije prirodnog plina (E) i 
trošarine za poslovnu uporabu prirodnog plina (TR) izražene u kn/kWh, te iznos fiksne tarifne stavke (TS2) 
izražene u kn/mjesec. 

Također će za svako mjerno mjesto upisati iznos troška energije prirodnog plina za 12 mjeseci, koji se 
dobije umnoškom okvirne godišnje količine plina i jedinične cijene za energiju, iznos troška trošarine za 12 
mjeseci, koji se dobije umnoškom okvirne godišnje količine plina i jedinične cijene trošarine za prirodni plin, te 
iznos troška fiksne naknade za 12 mjeseci, koji se dobije množenjem cijene mjesečne fiksne naknade sa 12 
(mjeseci).  



 

 

Izvršitelj će u troškovnik zasebno upisati i ukupan trošak energije (E), trošarine za poslovnu uporabu 
prirodnog plina (TR) i fiksne tarifne stavke (TS2) za sva mjerna mjesta, koji se dobiju zbrojem troškova 
određenog obračunskog elementa po mjernim mjestima.   

Ukupan iznos troška za sva mjerna mjesta dobije se sumom iznosa gore navedena tri elementa. 

Jedinične cijene energije (E), koje će biti iskazane u ponudi, moraju obuhvaćati sve (uključujući i 
regulirane)  troškove Izvršitelja na mjestu isporuke prirodnog plina, te Izvršitelj tijekom realizacije ugovornih 
obveza neće iskazivati niti naplaćivati dodatne troškove. 

 

PROMJENJIVOST CIJENA 

Cijena energije prirodnog plina je nepromjenjiva za cijelo razdoblje trajanja Ugovora o opskrbi 
prirodnim plinom.  

Promjenjive su samo cijene stavki trošarine za poslovnu uporabu prirodnog plina i fiksne tarifne stavke  
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. 
 

NAČIN DOSTAVE RAČUNA 

Izvršitelj će izdati račun za svako mjerno mjesto u roku od 5 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. 

Račun će se dostaviti poštom na adresu središta Naručitelja, Širolina 4, Zagreb, te će se isključivo na 
temelju istoga vršiti plaćanje dospjelih obveza.  

Izvršitelj će odmah po izdavanju računa, specifikaciju istog dostaviti na adresu elektroničke pošte: 
Ivica.Nekic@hac.hr  

 

OPĆENITO 

Naručitelj je u troškovniku naveo okvirne godišnje količine plina po obračunskim mjernim mjestima 
prema dosadašnjoj potrošnji. Sve neneadane troškove za pogrešno planiranje potrošnje preuzima Izvršitelj. 

Isporuka predmeta nabave obavljat će se na lokacije Naručitelja po obračunskim mjernim mjestima. 

Naručitelj zadržava pravo da tijekom realizacije ugovora obustavi (trajno ili privremeno) isporuku plina. 
na pojedinim lokacijama. 

Naručitelj će isporučeni plin plaćati po jediničnim cijenama iz ponude prema stvarno utrošenim 
količinama. 

 

IZJAVA 

Kojom u potpunosti prihvaćamo ponuđene tehničke uvjete 

 
 ……………………………….................. 
 (naziv Ponuditelja) 
 
………………………………………………... 
 (funkcija) 
 
 …………………………………............... 
 (ovlašten za potpis ponude za i u ime)    U …………………………..  , ….. . ….. . 2019.  
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