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TIPSKI UGOVOR O OPSKRBI PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE 

 

Brod-plin d.o.o. Slavonski Brod, 35000, Trg pobjede 5, kojeg zastupa Uprava Društva: Dalibor Bukvić, dipl.ing.stroj. 

OIB: 93572453653, IBAN: HR5123600001102352945 ; E-mail: info@brod-plin.hr ; Web: www.brod-plin.hr; Besplatni potrošački broj: 

0800 53 30; kao opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač u obvezi javne usluge) 

i 

KRAJNJI KUPAC              OIB 

  

 

ADRESA 

 

 

koji koristi opskrbu u obvezi javne usluge (u daljnjem tekstu: Krajnji kupac),  

sklopili su dana _________________. godine sljedeći 

 
UGOVOR 

o opskrbi plinom  u obvezi javne usluge 

 

 

Članak 1. 

 Ovim Ugovorom o opskrbi plinom u obvezi javne usluge Krajnjeg kupca (dalje: Ugovor) uređuju se međusobni odnosi 

ugovornih strana vezano za pružanje opskrbe plinom u obvezi javne usluge, regulirane cijene plina, načina obračuna i naplate isporučenog 

plina, te ostalih međusobnih odnosa sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom. 

 Uvjeti ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge sastavni su dio Ugovora i njima se utvrđuju prava i obveze koje nisu 

definirane Ugovorom te su objavljeni na web stranici Opskrbljivača u obvezi javne usluge. Sklapanjem Ugovora Krajnji kupac potvrđuje 

da je u cijelosti upoznat s odredbama Ugovora kao i Uvjetima ugovora, da ih je razumio te ih prihvaća u cijelosti. 

 

Članak 2. 

  Obračunsko mjerno mjesto za koje se zaključuje ovaj Ugovor je:  
 

Broj obračunskog mjernog mjesta   
Adresa obračunskog mjernog mjesta  
Energetska suglasnost  

Priključni kapacitet 60 kWh/h 

Adresa dostave računa  

Tarifni model  

Operator distribucijskog sustava  

 

Članak 3. 
  

Datum početka opskrbe plinom  

 

Članak 4. 

 Cijenu plina (tarifne stavke) određuje Hrvatska energetska regulatorna agencija (dalje: HERA) prema tarifnom modelu Krajnjeg 

kupca sukladno važećoj Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu te Odlukom 

o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom. 

 U slučaju promjene iznosa tarifnih stavki, Opskrbljivač u obvezi javne usluge će sukladno važećim propisima obračunavati, a 

Krajnji kupac plaćati obračun potrošnje plina, bez izmjene ovog Ugovora. 

 

Članak 5. 

 Obračun isporučenog prirodnog plina Opskrbljivač u obvezi javne usluge obavlja na temelju potrošnje plina u obračunskom 

razdoblju, cijene plina, naknada i ostalih davanja propisanih posebnim propisima, te Krajnjem kupcu ispostavlja račun sukladno Općim 

uvjetima opskrbe plinom. 

 Potrošnja plina je isporučena energija plina utvrđena na temelju podataka koje je operator distribucijskom sustavu na čiji sustav 

je priključen Krajnji kupac dostavio Opskrbljivaču u obvezi javne usluge na temelju očitanja, procjene potrošnje ili prema podacima od 

Krajnjeg kupca. 

 Ukoliko Krajnji kupac ne zaprimi račun za isporučeni plina i o tome obavijesti Opskrbljivača u obvezi javne usluge, isti mu je 

dužan bez odlaganja i naknade izdati presliku računa. 

 U slučaju pružanja nestandardne usluge Opskrbljivač u obvezi javne usluge će primijeniti cijene nestandardnih usluga te će 

Krajnjem kupcu ispostaviti zaseban račun u skladu s cjenikom nestandardnih usluga. 

 

Članak 6. 

 Obračunsko razdoblje za opskrbu plinom iznosi 1 (jedan) mjesec. 

 Rok plaćanja računa obračunskog razdoblja je 15 dana od dana izdavanja računa. 

 Na obračunati iznos za isporučeni plin Opskrbljivač u obvezi javne usluge će zaračunati propisani porez na dodanu vrijednost. 

 Za kašnjenje u plaćanju Opskrbljivač u obvezi javne usluge ima pravo Krajnjem kupcu zaračunati zakonsku zateznu kamatu. 
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Članak 7. 

 Krajnjem kupcu koji ne plati dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin, Opskrbljivač u obvezi javne usluge će dostaviti 

pisanu opomenu kojom ga poziva na naknadno ispunjenje obveze s rokom od najmanje deset dana. 

 Ukoliko Krajnji kupac ne podmiri dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plina niti u roku iz opomene, Opskrbljivač u obvezi 

javne usluge ima pravo Krajnjem kupcu dostaviti pisanu obavijest o obustavi isporuke plina koja sadrži krajnji rok podmirenja dospjelih 

novčanih obveza za isporučeni plina od najmanje tri dana. 

 Ako nakon isteka roka iz obavijesti o obustavi isporuke plina Krajnji kupac ne podmiri dospjele novčane obveze za isporučeni 

plin, Opskrbljivač u obvezi javne usluge ima pravo zatražiti obustavu isporuke plina od operatora distribucijskog sustava na čiji sustav je 

priključen Krajnji kupac. 

 U slučaju obustave isporuke plina, nakon plaćanje svih dospjelih novčanih obveza te troškova nestandardnih usluga, 

Opskrbljivač u obvezi javne usluge dužan je u roku jednog dana dati nalog operatoru distribucijskog sustava za nastavak isporuke plina. 

 

Članak 8.  

 Opskrbljivač će na svojoj internetskoj stranici http://www.brod-plin.hr/ objavljivati uvjete obračuna i naplate isporučenog plina, 

vezano uz dio cijene plina koji se regulira odnosno iznos primjenjivih tarifnih stavki i cijena nestandardnih usluga kao i promjene Općih 

ugovornih uvjeta, a prije primjene istih. 

Članak 9. 

 Krajnji kupac može izjaviti prigovor Opskrbljivaču u obvezi javne usluge, a osobito na sadržaj ispostavljenog računa za 

isporučeni plin, neispunjavanje odredbi i uvjeta Ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge, propuštanja nastavka isporuke plina u 

propisanim rokovima, po plaćanju obveza iz opomene radi koje je obustavljena isporuka plina, te promjenu opskrbljivača koja nije 

provedena sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom. 

Prigovor iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji. 

 Na temelju prigovora iz stavka 1. ovoga članka Opskrbljivač u obvezi javne usluge mora odgovoriti Krajnjem kupcu u roku od 

15 dana od dana izjavljivanja prigovora. 

 Ako po odluci Opskrbljivača u obvezi javne usluge Krajnji kupac i dalje smatra da su mu postupanjem Opskrbljivača u obvezi 

javne usluge povrijeđena prava ili pravni interesi, može radi zaštite svojih prava izjaviti prigovor Agenciji, sve dok traje radnja ili 

propuštanje radnje Opskrbljivača u obvezi javne usluge. 

 

Članak 10. 

 Krajnji kupac ima pravo na razinu kvalitete opskrbe plinom propisanu standardima kvalitete opskrbe i kriterijima usklađenosti 

sukladno s Prilogom 2. važećih Općih uvjeta opskrbe plinom. Standardi kvalitete opskrbe su opći standardi kvalitete opskrbe i garantirani 

standardi kvalitete opskrbe. 

 Opskrbljivač u obvezi javne usluge je dužan sustavno održavati kvalitetu usluga, pratiti pokazatelje ispunjavanja kvalitete 

opskrbe, voditi evidenciju propisanih podataka, te provoditi propisane mjere za poticanje kvalitete opskrbe plinom u skladu s Općim 

uvjetima opskrbe plinom. 

Pružanje optimalne kvalitete opskrbe plinom potiče se putem poticajnih mjera i nadoknada za uslugu pruženu izvan 

garantiranog standarda. Na zahtjev Krajnjeg kupca, radi neispunjavanja garantiranog standarda kvalitete opskrbe, Opskrbljivač u obvezi 

javne usluge je dužan isplatiti nadoknadu, sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom. 

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

 

Članak 11. 

 Ukoliko nakon sklapanja Ugovora dođe do promjene zakonskih i/ili podzakonskih propisa koji se odnose na bilo koju odredbu 

ovog Ugovora, isti propisi će se primijeniti na ovaj ugovorni odnos bez sklapanja dodatka Ugovoru. 

 

Članak 12. 

 Ugovor prestaje u slučaju smrti fizičke osobe, raskida Ugovora ili nastupa drugih okolnosti za prestanak Ugovora propisanim 

odredbama Općih uvjeta opskrbe plinom. 

 Opskrbljivač u obvezi javne usluge ima pravo od operatora distribucijskog sustava zatražiti obustavu ili prekid isporuke plina 

Krajnjem kupcu u slučajevima propisanim Općim uvjetima opskrbe plinom. 
Krajnji kupac može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid ovog Ugovora uz otkazni rok od petnaest (15) dana prije dana s 

kojim želi raskinuti Ugovor. Opskrbljivač će prihvatiti raskid ovog Ugovora pod uvjetom da je Krajnji kupac na dan raskida ovog 

Ugovora podmirio sve svoje dospjele obveze koje su proizašle tijekom njegove primjene. 

 Krajnji kupac može za vrijeme trajanja Ugovora promijeniti opskrbljivača plina bez naknade za povezane troškove postupka 

promjene opskrbljivača. Promjenu opskrbljivača plinom krajnji kupac započinje podnošenjem zahtjeva za promjenu opskrbljivača, a koji 

se podnosi novom opskrbljivaču, te se postupak promjene vrši sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom. 

  

Članak 13. 

  Sklapanjem ovog Ugovora, ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja Ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe Općih 

uvjeta opskrbe plinom, uvjeta opskrbljivača plinom, Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Mrežnih pravila transportnog 

sustava, Pravila o organizaciji tržišta plina, Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za transport prirodnog plina, Metodologije 

utvrđivanja tarifnih stavki za distribuciju plina, Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za javnu opskrbu plinom i zajamčenu opskrbu, 

Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe 

plinom i Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava.  

 Za slučajeve koji nisu uređeni ovim Ugovorom odnosno odredbama propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se važeće 

odredbe Zakona o obveznim odnosima i drugih zakona i propisa koji uređuju takve ili slične slučajeve. 

 

Članak 14. 

 U slučaju spora stranke su suglasne isti riješiti mirnim putem, u protivnom utvrđuje se nadležnost suda po zakonu.  

 

http://www.brod-plin.hr/
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Članak 15. 

 Ugovor se smatra važećim sukladno Zakonu o obveznim odnosima ako Krajnji kupac podmiruje prispjele obveze, odnosno ako 

u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja Ugovora, pisanim putem ne iskaže primjedbe na ponuđeni Ugovor ili izričito ne odbije 

Ugovor. 

 Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. 

 Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka, po jedan primjerak za svaku ugovornu stranu. 
 

             

 
Za Krajnjeg kupca:      Za Opskrbljivača u obvezi javne usluge:  

              Uprava: 

                        Dalibor Bukvić, dipl.ing.stroj., direktor 

 

     

-----------------------------------           ---------------------------------------------- 
   (vlastoručni potpis) 


