
Predmet Ugovora 
 

Predmet ugovora je kupoprodaja prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom 
sustavu Brod-plina d.o.o.(Kupac) za razdoblje navedeno u upitu. 
 
Prodavatelj (na natječaju izabrani opskrbljivač) se obvezuje isporučiti Kupcu plin u ugovorenoj 
količini i kvaliteti u ugovoreno vrijeme na primopredajnim mjerno-regulacijskim stanicama - 
priključcima distribucijskog sustava na transportni sustav RH (u daljnjem tekstu: Mjesta 
isporuke), koja će naznačiti Kupac u svojim nominacijama, a Kupac se obvezuje preuzeti Plin 
prema podacima u nominacijama predanim Prodavatelju. 
 
Prodavatelj i Kupac sklopit će Ugovor temeljem Mrežnih pravila plinskog distribucijskog 
sustava i  izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi. 

 
 

Završni obračun 
 
 

Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: MPPDS) propisuju u roku 
od 30 dana unutar razdoblja od 01. svibnja do  01. srpnja provođenje godišnjeg očitanja 
obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo. 
 
Kupac će nakon provedenog godišnjeg očitanja obračunskih mjernih mjesta, utvrditi stvarne 
godišnje gubitke plina u distribucijskom sustavu za razdoblje obračuna gubitaka radi 
usklađenja količina stvarnih godišnjih gubitaka plina u distribucijskom sustavu s procijenjenim 
koji su dani u profilu potrošnje (excel dokument “Upitnik_nabava_plina_Brod-plin d.o.o._08-
06-2022“) i taj podatak dostaviti Prodavatelju. 
 
Razdoblje obračuna gubitaka iz prethodnog stavka ovoga članka obuhvaća razdoblje od 
uključivo od 01.07.2022. do 30.06.2023. godine. 
 
Nakon zaprimanja podataka o stvarnim godišnjim gubicima plina u distribucijskom sustavu za 
prethodno razdoblje obračuna gubitaka Prodavatelj je obvezan provesti konačni obračun 
naknade za stvarne godišnje gubitke plina, pri čemu obračunava razliku u odnosu na ukupno 
već obračunatu naknadu, te podatak o konačnom obračunu dostavlja Kupcu u roku 15 dana 
od dana zaprimanja podataka o stvarnim godišnjim gubicima plina u distribucijskom sustavu 
za razdoblje obračuna gubitaka po primijenjenim cijenama unutar obračunskog razdoblja. 
 
Ukoliko je konačni obračun naknade za stvarne godišnje gubitke plina veći od ukupno već 
obračunate i plaćene naknade, Kupac će platiti razliku temeljem računa Prodavatelja u roku 
30 dana od dana njegovog izdavanja. Ukoliko je konačni obračun naknade za stvarne godišnje 
gubitke plina manji od ukupno već obračunate i plaćene naknade, Prodavatelj će Kupcu  
izraditi odobrenje. 
 
 

 



Vremensko razdoblje i količina isporuke 
 

Vremensko razdoblje isporuke traje kako je navedeno u upitniku  

 

Prodavatelj se obvezuje isporučiti Kupcu, a Kupac preuzeti količinu prirodnog plina prema 

dinamici danoj u profilu potrošnje (excel dokument “Upitnik_nabava_plina_Brod-plin 

d.o.o._08-06-2022“) 

Za varijantu kad je vremensko razdoblje isporuke do kraja regulacijskog perioda 31.12.2026. 

treba primijeniti isti profil potrošnje kako je navedeno za period obračuna gubitaka 

01.07.2022. do 30.06.2023. za svaki kvartal  regulacijskog perioda. 

 

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA 

 

Ponuditelj se obvezuje za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza 

dostaviti Naručitelju jamstvo u obliku bankarske garancije na poziv, u visini 10% od ukupne 

vrijednosti Ugovora bez PDV-a ili položiti depozit na IBAN: HR5423400091111033377 u iznosu 

10% od ukupne vrijednosti ovog Ugovora bez PDV-a. (opcija: garancija banke putem SWIFT-a) 

Jamstvo iz stavka 1. ovog članka Ponuditelj je dužan dostaviti u roku 5 (pet) dana od dana 

obostranog potpisa Ugovora na adresu: Brod-plin d.o.o., Slavonski Brod, Trg pobjede 5, 

odnosno u navedenom roku položiti depozit. 

Rok valjanosti jamstva je 30 (trideset) dana duže od isteka roka izvršenja Ugovora. 

Ne dostavi li Ponuditelj Naručitelju jamstvo u roku iz stavka 2. ovog članka, Naručitelj ima 

pravo raskinuti ovaj Ugovor, u kojem će se slučaju smatrati da je Ugovor raskinut krivnjom 

Ponuditelja, te će Naručitelj imati pravo zahtijevati od Ponuditelja naknadu štete. 

Jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora mora glasiti na Naručitelja. 

Ne dostavi li Ponuditelj Naručitelju jamstvo odnosno ne položi depozit u roku iz stavka 2. ovog 

članka, Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor, u kojem će se slučaju smatrati da je Ugovor 

raskinut krivnjom Ponuditelja, te će Naručitelj imati pravo zahtijevati od Ponuditelja naknadu 

štete. 

 


