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Montcogim – Plinara d.o.o., (dalje u tekstu: Opskrbljivač), Trg Ante Starčevića 3A, 10361 Sveta Nedelja, u skladu s čl. 5. 
st. 1 i 2 važećih Općih uvjeta opskrbe plinom NN br. 158/2013 (dalje u tekstu: Opći uvjeti) objavljuje svoje Opće ugovorne 
uvjete za opskrbu prirodnim plinom krajnjih kupaca: 
 
 

1. OPĆI UGOVORNI UVJETI 
 
Opći ugovorni uvjeti Opskrbljivača za opskrbu prirodnim plinom krajnjih kupaca (dalje u tekstu: Uvjeti), su sastavni obvezni 
dio Ugovora o opskrbi (dalje u tekstu: Ugovor) i njime se utvrđuju prava i obveze koje nisu utvrđene Ugovorom. 
Ugovor sklapaju Krajnji kupac (dalje u tekstu: Kupac)  i Opskrbljivač. Ugovorom se definiraju komercijalni uvjeti, cijena i 
količina plina. Ugovor i svi njegovi dijelovi sadržavaju obvezne odredbe prema važećim Općim uvjetima, te drugim 
zakonskim i podzakonskim odredbama i regulativama. 
Uvjeti su u skladu sa važećim zakonskim odredbama i pravilima ponašanja na tržištu plina. 
Sve izmjene i dopune Ugovora moraju biti u pisanom obliku i potpisane od ovlaštenih osoba ugovornih strana. U slučaju 
nesuglasnosti između Ugovora i ovih Uvjeta , mjerodavne će biti odredbe Ugovora. 
Ovi Uvjeti dostupni su na internetskoj stranici Opskrbljivača www.montcogim.hr. 
 
 

2. UGOVORENE KOLIČINE, NOMINACIJE, TRANSPORT PLINA I OBRAČUN NAKNADE 
 
Opskrba prirodnim plinom obavlja se temeljem sklopljenog Ugovora kao i svih relevantnih zakonskih i podzakonskih akata 
kojima je uređeno tržište plina te dužničko vjerovnički odnosi.  
Opskrbljivač se obvezuje staviti na raspolaganje i isporučiti plin najviše do ugovorene količine, a Kupac se obvezuje na 
preuzimanje plina u ugovorenim količinama i to na mjestima isporuke plina tijekom razdoblja isporuke isključivo radi 
zadovoljavanja svojih potreba za prirodnim plinom. Ako količine nisu definirane Ugovorom iste će se odrediti temeljem 
povijesne potrošnje dobivene od nadležnog Operatora distribucijskog sustava (dalje u tekstu:ODS) ili ukoliko to nije slučaj, 
Opskrbljivač će procijeniti ugovorene godišnje količine temeljem podataka zaprimljenih od strane Kupca. Kupac će preuzeti 
plin koristiti isključivo radi zadovoljavanja vlastitih potreba. 
Opskrbljivač je član bilančne skupine, a Krajnji kupac je član njegove bilančne skupine. Dnevna i tjedna nominacija mora 
sadržavati planiranu dnevnu količinu plina izraženu u kWh, razrađenu po satima za sve točke isporuke za promatrano 
razdoblje. Ukoliko je ova odredba ugovorena Ugovorom, Kupac je obvezan dostavljati dnevnu nominaciju potrošnje plina u 
skladu s internim protokolom Opskrbljivača. 
Potpisom Ugovora Kupac daje suglasnost Opskrbljivaču za sklapanje Ugovora o transportu plina i Ugovora o distribuciji plina 
u skladu s ugovorenim količinama, mjesečnoj dinamici i povijesnim podacima o potrošnji plina. Trošak transporta i distribucije 
obračunat će se u ukupnu cijenu opskrbe prirodnim plinom temeljem Odluke o visini tarifnih stavki za transport plina i Odluci 
o visini tarifnih stavki za distribuciju plina. 
 
 

3. OČITANJE I ISPRAVNOST MJERNIH UREĐAJA I OBRAČUN ISPORUČENOG PRIRODNOG PLINA 
 
Količina plina je obujam plina protekao kroz obračunsko mjerno mjesto pri standardnim uvjetima, utvrđen prema pravilima iz 
čl. 60. važećih Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (dalje u tekstu: Mrežna pravila), te izražen u m3, kao 
cjelobrojna vrijednost. Energija isporučenog plina utvrđuje se kao umnožak količine plina u m3 (svedene na standardno 
stanje) te iznosa ogrjevne vrijednosti isporučenog plina u kWh/m3 zaokruženo na šest decimalnih mjesta, a izražava se kao 
cjelobrojna vrijednost u kWh koja je temelj za izradu računa. 
 
Utvrđivanje obračunskih veličina obavlja se u skladu s zakonskom regulativom korištenjem:  
- plinomjera za utvrđivanje količine isporučenog plina i uređaja za pretvorbu obujma plina  

- izvješća o ispitivanju sastava i kvalitete plina koje se obavlja u ovlaštenom i certificiranom laboratoriju. Uzorkovanje plina za 
potrebe obračuna isporučenih količina obavljat će Operator transportnog sustava u skladu s Mrežnim pravilima transportnog 
sustava.  
 
ODS očitava mjerne uređaje na izlazima iz distribucijskog sustava, koji su mjesto isporuke. Očitane podatke ODS dostavlja 
Opskrbljivaču te na temelju njih Opskrbljivač ispostavlja račune Kupcu. 
Kupac može od Opskrbljivača izvan obračunskog razdoblja zatražiti kontrolno očitanje ili provjeru izvršenog obračuna što se 
smatra nestandardnom uslugom i naplaćuje se prema cjeniku za nestandardne usluge. Ukoliko je zahtjev Kupca bio 
opravdan ne naplaćuje se izrada kontrolnog obračuna, a ispravak obračuna provodi se do kraja tekućeg obračunskog 
razdoblja. 



Stranica 3 od 6 

 

Kupac može iz opravdanih razloga zatražiti kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera i druge mjerne opreme. Ako se 
kontrolnim ispitivanjem utvrdi neispravnost troškove kontrolnog ispitivanja i zamjene snosi ODS, dok u protivnom troškove 
prema cjeniku za nestandardne usluge snosi podnositelj zahtjeva odnosno Kupac. 
Očitanje mjernih uređaja i dostavu izmjerenih podataka Opskrbljivaču obavlja ODS u skladu s čl. 68 Mrežnih pravila kako 
slijedi:  

 obračunska mjerna mjesta tarifnog modela TM1, TM2, TM3, TM4, TM5, TM6, TM7 i TM8 Operator distribucijskog 
sustava očitava mjesečno +/- šest dana od dana zadnjeg očitanja.  

 obračunska mjerna mjesta TM9, TM10, TM11 i TM12, ODS očitava svakog dana. 
 
Ukoliko ODS-u nije omogućen pristup obračunskom mjernom mjestu radi očitanja plinomjera Opskrbljivač će ispostaviti 
račun prema procijenjenim količinama na temelju potrošnje plina u istom razdoblju protekle godine, a Kupac se takav račun 
obvezuje prihvatiti i platiti u ugovorenom roku. Po primitku podatka o stvarnom očitanju Opskrbljivač će izvršiti reobračun 
količina i izdati odobrenje ili terećenje.  
Kupac je dužan omogućiti ODS-u pristup mjernom mjestu, a obračun plina na temelju procjene ili javljanja Kupca moguć je 
uzastopno dva puta. Nakon toga ODS ima pravo obustaviti isporuku plina. 
 
Račun za obračunsko razdoblje Kupac je dužan platiti u roku od 20 (dvadeset) dana od datuma računa, ukoliko Ugovorom 
nije drugačije definirano. 
 
 

4. UVJETI ZA ISPORUKU PLINA, SREDSTVO OSIGURANJA PLAĆANJA 
 
Prilikom sklapanja Ugovora po prvi puta Kupac je obvezan dostaviti presliku valjane energetske suglasnosti za priključenje 
na distribucijski sustav. 
Kupac je obvezan prilikom sklapanja Ugovora, Opskrbljivaču dostaviti sredstvo osiguranja plaćanja u rokovima i iznosu 
definiranim Ugovorom.  
Ukoliko Kupac ne dostavi Opskrbljivaču sredstva osiguranja plaćanja u skladu s ugovornim odredbama, Opskrbljivač će 
smatrati da je Kupac odustao od namjere sklapanja Ugovora te Opskrbljivač ima pravo obustaviti daljnju isporuku plina 
Kupcu. Za aktivirana (iskorištena) sredstva osiguranja plaćanja Kupac je u obvezi dostaviti Opskrbljivaču nova sredstva 
osiguranja plaćanja u skladu s odredbama Ugovora najkasnije 10 dana od dana aktiviranja sredstava osiguranja plaćanja. 
 

5. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA ISPORUČENOG PLINA 
 
Cijena opskrbe prirodnim plinom u skladu s Ugovorom utvrđuje se za svaki mjesec isporuke. Sastavni dio cijene opskrbe 
plinom su naknade za korištenje distribucijskog sustava u skladu s Odlukom o visini tarifnih stavki za distribuciju plina i 
naknade za korištenje transportnog sustava, a koja se utvrđuje u skladu s stvarno preuzetim količinama, ugovorenom 
kapacitetu i Odlukom o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina.  
 
Ukupna cijena plina koju Opskrbljivač naplaćuje Kupcu sastoji se od:  

 nabavne cijene plina, transporta,opskrbne marže i tarifne stavke za distribuiranu količinu plina (Ts1) 

 fiksne mjesečne naknade (Ts2) namijenjene pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja 
distribucije plina vezane za obračunsko mjerno mjesto te  trošarine koja je definirana važećim zakonima i 
pravilnicima o trošarinama. 

 
Tarifnu stavke za distribuiranu količinu plina (Ts1) i fiksnu mjesečnu naknadu za distribuciju (Ts2)  utvrđuje Hrvatska 
energetska regulatorna agencija (HERA) Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina prema Metodologiji utvrđivanja 
iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina. Tarifnu stavku za transport utvrđuje HERA Odlukom o iznosu tarifnih stavki za 
transport plina prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina. 
Ukoliko za vrijeme trajanja Ugovora dođe do izmjena tarifnih stavki distribucije i transporta Odlukom HERA-e, ugovorna 
cijena je u tom dijelu podložna promjenama.  
 
Opskrbljivač će obračunavati, a Kupac će plaćati prodajnu cijenu opskrbe plinom, u skladu s odredbama Ugovora. 
Ukoliko je Kupac obveznik plaćanja trošarine ista će mu na računu biti obračunata sukladno Zakonu o trošarinama. 
Svi računi koji su izdani temeljem Ugovora uvećavaju se za porez na dodanu vrijednost u skladu s važećim propisima u 
Republici Hrvatskoj. 
 
U slučaju nepoštivanja obveza plaćanja, Opskrbljivač će trenutno poslati pisanu opomenu s rokom plaćanja dospjelih 
novčanih obveza. Ako Kupac ne izvrši plaćanje ni nakon isteka roka iz opomene Opskrbljivač ima pravo aktivirati dostavljeni 
instrument osiguranja plaćanja i najaviti obustavu opskrbe prirodnog plina za sedam (7) dana. Ukoliko dospjele obveza 
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nakon isteka roka od sedam (7) dana nisu podmirene Opskrbljivač daje nalog ODS-u da Kupcu obustavi daljnju isporuku 
plina. 
Obveza plaćanja Kupca je izvršena na dan kada su novčana sredstva evidentirana na žiro-računu Opskrbljivača.  
 

6. NAKNADA ZBOG NEUREDNOG PREUZIMANJA 
 
Kupac je dužan pridržavati se ugovorene dinamike preuzimanja plina. 
Ukoliko Kupac ne preuzima količine koje je ugovorio, Kupac prihvaća troškove i nadoknadu štete proizašle iz neodgovornog 
ponašanja. Naknadu zbog neurednog preuzimanja Opskrbljivač utvrđuje prema važećim zakonskim i podzakonskim aktima 
te ima pravo iste troškove naplatiti od Kupca osim ako Ugovorom nije drugačije utvrđeno.  
Kupac je obavezan obavještavati o poremećajima u preuzimanju te rokovima i trajanjima prekida ili obustave preuzimanja 
plina. Ukoliko izostane obavještavanja, što za posljedicu prouzroči štetu ili trošak na poslovanju Opskrbljivača, isti ima pravo 
zahtijevati naknadu time prouzročene štete. 
 
U slučaju prijevremenog jednostranog raskida Ugovora, Kupac je dužan vrijednost preostalih ugovorenih, a nepreuzetih 
količina prirodnog plina (temeljem dinamike potrošnje) podmiriti po cijeni na dan raskida Ugovora. Opskrbljivač također 
zadržava pravo obračuna i naplate ukupnih troškova kapaciteta transportnog sustava koje je Opskrbljivač rezervirao i 
ugovorio za Kupca u svrhu izvršenja ugovora. 
 

7. SPORNI RAČUNI I PODNOŠENJE PRIGOVORA 
 
U skladu s važećim Općim uvjetima Kupac ima pravo izraziti prigovor na rad Opskrbljivača u pisanom obliku u slučaju da je 
nezadovoljan postupanjem, odnosno poduzimanjem ili propuštanjem radnje Opskrbljivača koja ima učinak na njegova prava, 
obveze ili pravne interese. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. Opskrbljivač će odlučiti o 
prigovoru u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana izjavljivanja prigovora i o istome obavijestiti Kupca. Prigovori Kupca 
mogu biti dostavljeni poštom na adresu Montcogim – Plinara d.o.o., Trg Ante Starčevića 3A, 10361 Sveta Nedjelja, 
elektroničkom poštom na adresu montcogim@zg.t-com.hr, putem faksa na broj +385 1 3373744. Prigovor koji ne sadrži 
podatke koji Opskrbljivaču omogućuje identifikaciju podnositelja smatrat će se nepotpunim za postupanje. 
U slučaju reklamacije računa za isporučeni Plin (količine/kvalitete/cijene), Kupac ima pravo podnijeti Opskrbljivaču prigovor 
na dostavljeni račun.  
Ispravak računa, u slučaju kada se utvrdi pogreška u očitanju stanja plinomjera, izvršit će se u sljedećem obračunskom 
razdoblju.  
U slučaju reklamacije u bilo kojem drugom bitnom elementu računa, Opskrbljivač će, ako utvrdi da je reklamacija utemeljena, 
ispraviti uočenu grešku.  
U slučaju da se dogodi da je evidentiranje potrošnje plina Kupca bilo nepravilno ili nepotpuno, količine plina za ispostavljanje 
računa utvrdit će se procjenom. Procjena za razdoblje u kojem je utvrđena neispravnost plinomjera utvrdit će se prema 
prethodnom obračunskom razdoblju, a ako to nije moguće prema narednom obračunskom razdoblju potrošnje plina. 
 
 

8. KVALITETA PLINA I KVALITETA USLUGE 
 
Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina, odnosno na parametre standardne kvalitete 
plina. Standardna kvaliteta plina propisana je Prilogom br. 2 – Tablica 3. Općih uvjeta. 
Pod standardnom kvalitetom plina smatra se obujam plina od 1m3 pri apsolutnom tlaku plina 101.325 Pa (1,01325 bar) i 
temperaturi plina 288,15 K (15C).  
 

9. OGRANIČENJE ILI PREKID ISPORUKE PLINA 
 
Opskrbljivač ima pravo ograničiti, obustaviti ili prekinuti Kupcu opskrbu plinom u skladu s Ugovorom i važećom pravnom 
regulativom u Republici Hrvatskoj. 
 
ODS u skladu sa važećim odredbama Zakona o tržištu plina i Mrežnim pravilima ima pravo Kupcu obustaviti ili ograničiti 
isporuku plina : 

- u slučaju izravne ugroženosti života i zdravlja ljudi ili imovine te radi otklanjanja takvih opasnosti  

- radi planiranog održavanja ili rekonstrukcije distribucijskog sustava  

- radi otklanjanja kvarova na distribucijskom sustavu  

- kada uređaji priključeni na distribucijski sustav preuzimaju plin na način koji bi mogao ugroziti život i zdravlje ljudi   
   ili imovinu 
- u slučaju neovlaštene potrošnje plina  
- u slučajevima kada se korisnik sustava ili Kupac ne pridržava svojih ugovornih obveza,  
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- ako ne omogući ovlaštenoj osobi ODS pristup potreban za planirano održavanje ili rekonstrukciju priključka i 
obračunskog mjernog mjesta 

- kada dva puta uzastopno ne omogući ovlaštenoj osobi ODS-a očitanje plinomjera i druge mjerne opreme 
-po nalogu Opskrbljivača 
-po nalogu operatora transportnog sustava. 

 
U svim slučajevima prekida, obustave ili ograničenja isporuke plina sukladno odredbama ovog članka, isključuje se bilo 
kakav zahtjev Kupca za naknadu štete. 
 

10. VIŠA SILA  
 
U pogledu isporuke i preuzimanja plina, Ugovorne strane se oslobađaju odgovornosti za neispunjenje, zakašnjelo ili 
nepotpuno ispunjenje svojih ugovornih obveza ako je do neispunjenja, zakašnjelog ili nepotpunog ispunjenja došlo zbog 
slučaja više sile.  
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.  
U skladu s Zakonom o energiji to su osobito:  

– elementarne nepogode (potres, poplava, udar munje, oluja, suša, djelovanje leda i drugo),  
– epidemije,  
– 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,  
– sve odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 26. Zakona o energiji, kao i sve ostale odluke nadležnih državnih i 
drugih tijela koje privremeno ili trajno sprečavaju izvršenje ovoga 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.  

Vlada Republike Hrvatske 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) može propisati:  

- 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 cijena i nadzor nad cijenama,  
- posebne uvjete obavljanja energetskih djelatnosti,  

što Ugovorne strane prihvaćaju kao slučajeve više sile.  
U slučaju nastanka više sile određene odredbama ovoga Ugovora, Ugovorna strana kod koje su nastupile takve okolnosti 
obvezna je odmah, bez odlaganja u pisanom obliku izvijestiti drugu stranu o nastupu okolnosti za koje smatra da 
predstavljaju višu silu, odnosno o potpunom ili djelomičnom prestanku djelovanja. Obavijest mora uključivati prirodu 
događaja, njegov utjecaj na provedbu Ugovora i, ukoliko je to moguće, očekivano trajanje neizvršavanja ugovornih obveza.  
Nijedna Ugovorna strana nema pravo na oslobađanje od ugovornih obveza ako zahvaćena Ugovorna strana nije bez 
odlaganja obavijestila drugu stranu o višoj sili.  
Ugovorne strane nisu obvezne neisporučene, odnosno nepreuzete količine plina, uslijed izuzetih okolnosti iz ovog članka, 
naknadno isporučiti, odnosno preuzeti.  
Viša sila koja utječe na jednog ili više glavnih Opskrbljivačevih dobavljača i/ili na transportni sustav za isporuku prirodnog 
plina iz ovog Ugovora smatra se Višom silom koja utječe na Opskrbljivača.  
Ukoliko nakon sklapanja ovog Ugovora nastupe vanjske, nepredvidive i/ili izvanredne okolnosti koje Opskrbljivač nije mogao 
spriječiti, otkloniti ili izbjeći, a koje se u vrijeme sklapanja ovoga Ugovora nisu mogle predvidjeti, te za koje nije odgovorna ni 
jedna ni druga strana, Ugovor ostaje na snazi, ali bez pravnog učinka dok traju navedene okolnosti, sve do trenutka kad 
postane moguće ispunjavati činidbe predviđene ovim Ugovorom. 
Ugovorne strane posebice dogovaraju da se nedostatak novca ili druge financijske imovine, izmjene i dopune pravnih 
propisa ili nedostatak odobrenja, licenci, prava ili ovlaštenja za izvršenje ovog Ugovora ne smatraju višom silom, a isto tako 
niti financijska kriza ni izvanredne vremenske prilike.  
Viša sila ne razrješava odnosnu Ugovornu stranu od obveze plaćanja novčanih obveza nastalih prije nastupanja takvog 
događaja.  
Opskrbljivač i Kupac imaju pravo odbiti provesti dio ili cijeli Ugovor ako predmetna Ugovorna strana ne može izvršiti svoje 
ugovorne obveze radi više sile. Ukoliko, radi više sile, provedba Ugovornih uvjeta od predmetne Ugovorne strane traje dulje 
od očekivanog trajanja neizvršavanja Ugovornih obveza navedenih u pismenoj obavijesti predmetne Ugovorne strane kod 
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koje su nastupile okolnosti za koje predmetna strana smatra da predstavljaju višu silu, Ugovorne strane imaju pravo raskinuti 
ovaj Ugovor.  
Ako je ukupna potrošnja plina veća od ukupne količine plina koju Opskrbljivač dobavlja, a mjere štednje vezane uz potrošnju 
ne budu dostatne, Kupac će se pridržavati mjera ograničenja potrošnje, sukladno podzakonskim aktima i sukladno Uredbi o 
sigurnosti opskrbe prirodnim plinom. 
 

11. RJEŠAVANJE SPOROVA 
Bilo koje i sve sporove koji nastanu iz ovih Uvjeta i Ugovora ili s njim u vezi Ugovorne strane će nastojati riješiti mirnim 
putem. U slučaju da spor nije moguće riješiti mirnim putem Ugovorne strane su suglasne da se spor povjeri na rješavanje 
stvarno nadležnom sudu u Zagrebu.   
 

12. ZAVRŠNE ODREDBE  
 
Ovi Uvjeti sastavni su dio Ugovora i Kupac potpisom Ugovora potvrđuje da je u cijelosti upoznat sa ovim Uvjetima, da ih je 
razumio te ih prihvaća u cijelosti. 
 
Ovi Uvjeti stupaju na snagu sa danom 01.07.2016. 
  
 
 
 

 


