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“MONTCOGIM-PLINARA” d.o.o., Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 3A, OIB: 85690422241, koju zastupa direktor Darko Dvornik, u 
svojstvu opskrbljivača  plinom u obvezi javne usluge (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač)  
  
i  
__________________________________________________________OIB:___________________ 
krajnji kupac koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge (u daljnjem tekstu: Kupac), 
 
zaključili su: 

UGOVOR O OPSKRBI PLINOM KRAJNJEG KUPCA  
U OBVEZI JAVNE USLUGE BROJ:________ 

 
I. PREDMET UGOVORA 

Članak 1. 
Ovim Ugovorom uređuju se međusobni odnosi između Opskrbljivača i  Kupca  koji  koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge. 
 

Članak 2. 
Opskrbljivač se obvezuje isporučivati Kupcu, prirodni plin trajno, kontinuirano i nesmetano putem distributivne plinske mreže, a Kupac se 
obvezuje  Opskrbljivaču plaćati preuzeti plin prema važećem cjeniku Opskrbljivača, te sukladno ovom Ugovoru.  
Kupac će preuzimati prirodni plin od dana ______________________.  
 

Članak 3. 
Ugovorne strane utvrđuju osnovne podatke o obračunskim mjestima Kupca i to: 
 

Broj energetske suglasnosti:  

Mjesto isporuke plina –za obračunsko 

mjerno mjesto: 
 

Plinomjer – tip ,veličina  

Priključni kapacitet obračunskog mjernog 

mjesta - kWh/h 
 

Namjena potrošnje plina:  

Tarifni Model (TM od 1 do 12)  

Planirana godišnja isporuka plina u kWh  

Adresa dostave računa  

 
Članak 4. 

Opskrbljivač prirodnim plinom obvezuje se isporučivati Kupcu količinu prirodnog plina prema energetskoj suglasnosti i priključnom kapacitetu 
iz članka 3. ovog Ugovora.  
Iznimno od stavka 1. ovog članka Opskrbljivač može smanjiti, ograničiti ili prekinuti isporuku prirodnog plina u slučaju kriznih stanja sukladno 
Uredbi o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom i Odluci o proglašenju kriznih stanja, ograničanja ili prekida isporuke prirodnog plina, zbog više 
sile (kvarovi na plinskoj distributivnoj mreži, redovno održavanje transportnog i distributivnog sustava i sl.) 
 
II. KVALITETA ISPORUČENOG PRIRODNOG PLINA 
 

Članak 5. 
Opskrbljivač je dužan osigurati standradnu kvalitetu prirodnog plina koji isporučuje u distribucijski sustav, a kvaliteta prirodnog plina propisana 
je Općim uvjetima za opskrbu prirodnim plinom - Prilog 2. (NN 158/2013). Podatke o kvaliteti plina Opskrbljivač će objavljivati na svojim 
internet stranicama www.montcogim.hr 
 
III. CIJENA, NAČIN OBRAČUNA I NAPLATA ISPORUČENOG PLINA 
 

Članak 6. 
Cijena plina određuje se sukladno Metodologiji utvrđivanja tarifnih stavki za javnu opskrbu plinom i zajamčenu opskrbu (NN 158/13), te Odluci 
Opskrbljivača, a kojom se za Kupca određuju visine tarifnih stavki (Ts1 i Ts2), odnosno tarifni modeli od 1 do 12 (TM), ovisno o potrošnji plina 
u prethodnoj godini.  
Kupac se obvezuje plaćati preuzeti prirodni plin izražen u kWh, po cijeni prema tarifnoj stavki Ts1 i pripadajućem tarifnom modelu, te fiksnu 
mjesečnu naknadu prema tarifnoj stavci Ts2 za  pripadajući tarifni model.  
Opskrbljivač je dužan putem internet stranica www.montcogim.hr objaviti cijene plina prema tarifnim stavkama i tarifnim modelima, te ostale 
podatke za izračun krajnje cijene plina kao i sve nastale promjene vezano uz to. 
 

Članak 7. 
Energija za obračun izračunava se množenjem obujma plina u Sm3 (standardni metar kubni) sa pretvorbenim faktorom 9,2607, te se izražava 
u kWh.  
Ukoliko se stvarno izmjerena donja ogrijevna vrijednost plina razlikuje od standardne, energija prirodnog plina izračunava se množenjem 
donje ogrijevne vrijednosti za obračunsko razdoblje – Hds (kWh/Sm3) i obujma (količine) preuzetog plina u Sm3, sukladno očitanju operatora 
distribucijskog sustava. 
Opskrbljivač je dužan putem internet stranica za svako obračunsko razdoblje objaviti izmjerenu donju ogrijevnu vrijednost – Hds.  
 

Članak 8. 
Obračun isporučenog plina obavlja Opskrbljivač na temelju potrošnje plina u obračunskom razdoblju, cijene plina, naknada i ostalih davanja 
propisanim posebnim propisima, te Kupcu ispostavlja račun za isporučeni plin. 
Potrošnja plina je isporučena energija plina utvrđena iz podataka koje je opskrbljivaču dostavio operator distribucijskog sustava na koji je 
priključen Kupac, sukladno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava, te sukladno odredbama ovog Ugovora. 
U slučaju neispravnosti mjernog mjesta operator distribucijskog sustava će izvršiti procjenu na temelju potrošnje u istom periodu protekle 
godine, a ukoliko to nije moguće na osnovu potrošnje u prvom prethodnom obračunskom razdoblju. 
 

Članak 9. 
Obračunsko razdoblje iznosi jedan mjesec.  
Iznimno iz stavka 1. Ovog članka obračunsko razdoblje za obračunska mjerna mjesta Kupca iz tarifnog modela TM1, TM2, TM3 i TM4 može 
iznositi tri ili šest mjeseci. 
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Račun za isporučeni plin Opskrbljivač ispostavlja Kupcu sa zadnjim danom obračunskog razdoblja i rokom dospijeća od 10 dana od dana 
ispostavljanja računa. 
Prigovor na račun za obračunsko razdoblje podnosi se pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka računa. 
 

Članak 10. 
Kupac se obvezuje platiti račun za isporučeni plina u rokovima i iznosima navedenim u ispostavljenim računima na poslovni račun 
Opskrbljivača. Kupac može izvršiti plaćanje računa  putem svih pravnih osoba koju su ovlaštene za poslove platnog prometa.  
 

Članak 11. 
Ukoliko Kupac ne plati dospjelu novčanu obvezu, Opskrbljivač će Kupcu dostaviti pisanu Opomenu,  a ukoliko Kupac ne podmiri svoje obveze 
u zatraženom roku, Opskrbljivač će Kupcu dostaviti Obavijest o obustavi isporuke plina  koja će se sprovesti ukoliko Kupac ne podmiri dug u 
roku od 7 dana. 
Ako Kupac ne plati račun u roku dospijeća, Opskrbljivač će obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća do dana kada je Kupac 
doznačio novčana sredstva na žiroračun Opskrbljivača i sukladno tome iskazati je na slijedećem računu. 
Nakon obustave isporuke plina, Kupac nakon podmirenja svih troškova za predmetno obračunsko mjesto, zajedno sa troškovima obustave i 
nastavka isporuke plina, ima pravo zatražiti nastavak isporuke plina, a Opskrbljivač će u roku od 1 dana od distributera zatražiti nastavak 
isporuke plina. 
 
IV. PRESTANAK I RASKID UGOVORA 

Članak 12. 
Ugovor prestaje u slučaju smrti Kupca  te raskida ugovora kako je to određeno Općim uvjetima za opskrbu plinom. Novi kupac ima pravo na 
sklapanje novog ugovora nakon podmirenja svih novčanih obveza na tom obračunskom mjernom mjestu. 
Ugovor se raskida i u slučaju promjene vlasništa građevine ili samostalne uporabne cjeline. U tom slučaju Kupac je dužan u roku od 30 dana 
od dana promjene vlasništva podnjeti zahtjev za raskid ugovora, uz dostavu odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva. 
Novi kupac, odnosno vlasnik građevine ima pravo sklopiti novi ugovor o opskrbi nakon što se podmire sve novčane obveze proizašle iz ovog 
ugovora za obračunsko mjerno mjesto za koje se podnosi zahtjev. 
 

Članak 13. 
Ovaj ugovor se raskida podnošenjem zahtjeva Kupca uz otkazni rok od 15 dana. 
 
V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 14. 
Ovaj Ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme. 

 
Članak 15. 

Kupac može Opskrbljivaču uputiti pisani Prigovor ukoliko je nezadovoljan postupanjem Opskrbljivača, te ukoliko smatra da se krše odredbe 
ovog Ugovora, kao i ostalih zakonskih propisa. Ukoliko nije zadovoljan pisanim odgovorom Opskrbljivača, može uputiti Prigovor Hrvatskoj 
energetskoj regulatornoj agenciji. Kupac može podnijeti prigovor Opskrbljivaču i sukladno Zakonu o zaštiti potrošača. 
 

Članak 16. 
Sve sporove koji proizlaze iz ovog Ugovora, ugovorne strane će pokušati riješiti dogovorom, a u slučaju da to nije moguće ugovara se mjesna 
nadležnost  suda u Zagrebu. 
 

Članak 17. 
Sklapanjem ovog Ugovora, ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja Ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe Općih uvjeta opskrbe 
plinom, uvjeta Opskrbljivača, Mrežnih pravila distribucijskog sustava, Mrežnih pravila transportnog sustava, Pravila o organizaciji tržišta plina, 
Metodologije  utvrđivanja tarifnih stavki za transport prirodnog plina, Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za distirbuciju plina, Metodologije 
utvrđivanja tarifnih stavki za javnu opskrbu, Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, 
skladištenje plina i javnu opskrbu plinom, kao i cjenik Opskrbljivača. 
 

Članak 18. 
Ovaj Ugovor sastavljen je u dva (2) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1) primjerak. 
 
 
U Svetoj Nedelji ,____________ 
 
 
OPSKRBLJIVAČ:       KUPAC: 
 
 
___________________      _____________________ 

Darko Dvornik     
 

 


