
GRAD SVETI IVAN ZELINA, Trg A. Starčevića 12, 10380 Sv. Ivan Zelina, OIB: 49654336134, 

kojeg zastupa gradonačelnik Hrvoje Košćec (u daljnjem tekstu: Krajnji kupac) 
 

i 
 

  ,  ,  , OIB: _______________,  

 

zastupano po direktoru    (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač), 
 

sklapaju slijedeći; 
 

 

 
UGOVOR O OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

 
 

 

 

PREDMET UGOVORA 

 

Članak 1. 
(1) Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja ugovora 

o opskrbi električnom energijom za potrebe Grada Sv. Ivana Zeline temeljem članka 25. 

stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), 

evidencijski   broj   nabave   2/16,   Naručitelj   je   Odlukom   o   odabiru   KLASA: 

  i URBROJ:  od _. godine odabrao ponudu 

ponuditelja  kao najpovoljniju ponudu sukladno objavljenim 

kriterijima za donošenje Odluke o odabiru, te uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje. 
 

(2) Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa ugovornih strana u svezi 

opskrbe električnom energijom Krajnjeg kupca. Opskrbljivač će isporučivati i 

prodavati, a Krajnji kupac će koristeći prijenosnu i distribucijsku mrežu, preuzimati 

električnu energiju isključivo prema odredbama ovog Ugovora. 
 

(3) Krajnji kupac i Opskrbljivač ovim Ugovorom ugovaraju opskrbu električnom energijom 

na mjestima preuzimanja Krajnjeg kupca. 
 

(4) Sastavni dio ovog Ugovora je: 
 

1. Prilog I - Troškovnik iz ponude odabranog ponuditelja; 
 

2. Prilog II - Popis obračunskih mjernih mjesta; 
 

3. Prilog III - Izjava o isporuci električne energije iz obnovljivih izvora 
 

 

Članak 2. 
(1) Opskrbljivač će isporučiti, a Krajnji kupac će preuzeti za vrijeme trajanja ovog Ugovora 

električnu energiju prema količinama predviđenim u Prilogu I, a koje se definiraju kao 

okvirne količine električne energije koja će se nabavljati. 

 

(2) Stvarna nabavljena količina električne energije na temelju sklopljenog ugovora o javnoj 

nabavi može biti veća ili manja od okvirne količine, a ukupna plaćanja bez poreza na dodanu 

vrijednost ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. 

 

(3) Naručitelj se ne obvezuje na realizaciju navedenih količina u troškovniku u cijelosti. 

 

 



CIJENA I NAČIN OBRAČUNA 
 

Članak 3. 
(1) Ugovorne   strane   suglasno   utvrđuju   ukupnu   cijenu   električne   energije   u   iznosu   od 

  kn, PDV u iznosu od kn, 
 

sveukupna cijena s PDV-om iznosi: kn 
 

(slovima: ) 
 

što predstavlja iznos prihvaćene ponude Opskrbljivača na otvorenom postupku javne nabave, 

a sukladno parametrima okvirne količine potrošnje električne energije Krajnjeg kupca te 

tarifnim modelima Opskrbljivača iz Troškovnika. 
 

(2) Cijena električne energije je promjenjiva sukladno promjeni godišnjeg indeksa potrošačkih 

cijena kojeg utvrđuje Državni zavod za statistiku za svaku kalendarsku godinu i objavljuje na 

svojoj Internet stranici. 

 

(3) Opskrbljivač ima pravo povećati cijenu električne energije ukoliko nakon sklapanja ovog 

Ugovora dođe do povećanja godišnjeg indeksa potrošačkih cijena kojeg utvrđuje Državni 

zavod za statistiku. 

 

(4) Opskrbljivač je obvezan smanjiti cijenu električne energije ukoliko nakon sklapanja ugovora 

dođe do smanjenja godišnjeg indeksa potrošačkih cijena kojeg utvrđuje Državni zavod za 

statistiku. 

 

Članak 4. 
(1) Obračun potrošene električne energije vršit će se mjesečno prema očitanju Operatora 

distribucijskog sustava, a po cijenama i tarifnim modelima sukladno prihvaćenom 

Troškovniku. 

 

(2) Obračunsko razdoblje za opskrbu električnom energijom iznosi 30 +/- 3 dana. 

 

MJERENJE ISPORUČENE ELEKTRIČNE ENERGIJE 
 

Članak 5. 
(1) Mjerni podaci isporuke električne energije utvrđivat će se očitanjem na mjerilima na 

obračunskim mjernim mjestima Krajnjeg kupca. 
 

(2) Mjerne podatke  utvrđuje  Operator prijenosnog sustava,  odnosno Operator  

distribucijskog sustava mjernim uređajima na obračunskim mjernim mjestima, sukladno 

Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15). i 

Mrežnim pravilima elektroenergetskog sustava ("Narodne novine" broj 36/06). 

 

(3) Ugovorne strane su upoznate sa činjenicom da pri realizaciji ugovora o opskrbi i o 

kupoprodaji električne energije može doći do odstupanja između ostvarenih vrijednosti 

i vrijednosti ugovornih rasporeda. Krajnji kupac će obavještavati Opskrbljivača o svim 

bitnim elementima koji mogu utjecati na promjene u potrošnji električne energije u odnosu  

na proteklo obračunsko razdoblje poput: isključivanja mjernih mjesta sa mreže, primjeni 

programa uštede električne energije i sl. 

 

(4) Mjerna mjesta naručitelja navedena su u Prilogu II - Popis obračunskih mjernih mjesta 

potrošnje. Navedena mjerna mjesta isporuke predmeta nabave podložna su promjenama 

tijekom važenja ugovora zbog priključenja (uključenja) novih obračunskih mjernih mjesta 

ili isključenja postojećih mjernih mjesta, preseljenja na nove lokacije i slično. 
 

(5) O priključenju (uključenju) novih obračunskih mjernih mjesta ili isključenju postojećih 



mjernih mjesta, kao i o preseljenju na nove lokacije Krajnji kupac će o nastaloj 

promjeni obavijestiti odabranog ponuditelja. Uključivanje novih mjernih mjesta ili 

isključivanje postojećih mjernih mjesta će se vršiti sukladno člancima 30. i 31. Općih 

uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15). 

 
(6) Obračunski elementi na temelju kojih se radi obračun opskrbe električnom energijom su: 

 

1. Preuzeta radna energija izražena u kWh koja se određuje mjerenjem. Tarifne stavke 

za prodaju električne energije utvrđuju se prema dobu dana i dijele se na: 
 

- Više dnevne tarifne stavke (VT) 
 

- Niže dnevne tarifne stavke (NT) 
 

- Jedinstvena tarifa (JT) – obračunava se električna energija isporučena na mjernom 

mjestu s tarifnim modelom u kojem se obračunava samo jedna tarifa 
 

Po višim dnevnim tarifnim stavkama obračunava se električna energija isporučena u 

vremenu od 07,00 do 21,00 sat u razdoblju zimskog računanja vremena, a u vremenu od 

08,00 do 22,00 sata u razdoblju ljetnog računanja vremena. 

Po nižim dnevnim tarifnim stavkama obračunava se električna energija isporučena u 

vremenu od 21,00 do 07,00 sati idućeg dana u razdoblju zimskog računanja vremena, a u 

vremenu od 22,00 do 08,00 sati idućeg dana u razdoblju ljetnog računanja vremena. 
 

Iznos troška radne energije izračunava se množenjem preuzete količine radne energije s 

jediničnom cijenom radne energije, a sve u skladu s odgovarajućom tarifnom stavkom. 
 

2. Radna snaga izražena u kW (za ona obračunska mjerna mjesta na kojima se snaga 

registrira) koja se određuje na temelju vršnog opterećenja. Vršno opterećenje je 

najveće srednje opterećenje izmjereno tijekom 15 minuta mjesečnog obračunskog 

razdoblja u doba viših dnevnih tarifnih stavki. Iznos troška radne snage izračunava 

se množenjem preuzete količine radne snage s jediničnom cijenom radne snage, a sve 

u skladu s odgovarajućom tarifnom stavkom. Pri obračunavanju preuzete radne 

energije i radne snage njihove veličine se zaokružuju na cijele brojeve. 
 

3. Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora (OIE), sukladno Uredbi o 

naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i 

kogeneracije (NN 128/13 i 100/15) i trošarine za poslovnu ili neposlovnu uporabu 

električne energije koje su uređene pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te 

moguće druge naknade, poreze ili dodatke, sukladno važećim propisima, a kupcu 

električne energije ih je dužan obračunati opskrbljivač električnom energijom. 
 

NAČIN NAPLATE 
 

Članak 6. 
(1) Obračunske veličine za utvrđivanje obveze plaćanja utvrđuju se na kraju obračunskog 

razdoblja. Opskrbljivač će u roku od 5 radnih dana od dostave očitanja potrošnje 

električne energije sa obračunskih mjernih mjesta izdati Krajnjem kupcu jedan račun za sva 

obračunska mjerna mjesta te obračun potrošnje po svakom obračunskom mjernom mjestu. U 

račun će biti uključena obračunata utrošena električna energija, naknada za poticanje 

proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, te eventualno druge naknade i davanja 

sukladno prisilnim propisima. 
 

(2) Opskrbljivač će uz svaki račun priložiti obračun za sva mjerna mjesta na kojemu će 

biti navedeno svako pojedino mjerno mjesto u kojemu mora biti vidljivo početno stanje 

potrošenih kwh na početku obračunskog razdoblja, zatim stanje potrošenih kwh na 

kraju obračunskog razdoblja, te iskazana potrošnja u kwh za obračunsko razdoblje po 



pojedinom mjernom mjestu. 

 
(3)  Opskrbljivač će Kranjem kupcu dostaviti u elektroničkom obliku račun i obračune za sva 

obračunska mjerna mjesta odmah nakon izdavanja na adresu elektroničke pošte: 

racunovodstvo@zelina.hr. 

 
(4)  Opskrbljivač će Kranjem kupcu dostaviti u pisanom obliku račun, a na pisani zahtjev i 

obračune na  adresu: SVETI IVAN ZELINA, TRG ANTE STARČEVIĆA 12. 
 

(5) Plaćanje će se vršiti temeljem ispostavljenih računa u roku 15 dana od dana zaprimanja 

računa na mail: racunovodstvo@zelina.hr. 
 

(6)  Opskrbljivač nema pravo na naplatu opskrbne naknade, troška opomene te naknade za 

prijevremeni raskid ugovora. 
 

Članak 7. 
(1) Ako Krajnji kupac ne plati dospjelu novčanu obvezu po računu obračunskog razdoblja u 

roku, Opskrbljivač će obračunati zakonsku zateznu kamatu i iskazati je na zasebnom 

računu. 
 

(2) Krajnji kupac ima pravo djelomično ili u cijelosti pisanim prigovorom osporiti račun 

obračunskog razdoblja, mjesečne novčane obveze i dodatne novčane obveze u roku od 

15 dana od dana izdavanja. Opskrbljivač je dužan odgovoriti na prigovor kupaca 

najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana primitka prigovora. 
 

PRAVA OPSKRBLJIVAČA 
 

Članak 8. 
(1) Opskrbljivač ima pravo raskinuti ovaj Ugovor pismenom obavijesti (poslanom 

preporučenom poštanskom pošiljkom) ukoliko Krajnji kupac ne izvršava svoje ugovorne 

obveze, pod uvjetom da je prethodno poslao pismenu opomenu (preporučenom 

poštanskom pošiljkom) u kojoj je upozorio Krajnjeg kupca na neizvršavanje obveze i 

ostavio mu rok od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja pismene opomene na protokol 

Kupca radi ispunjenja obveze, a Krajnji kupac  i nakon proteka navedenog roka nije 

izvršio svoju ugovornu obvezu. 
 

(2) Otkazni rok u slučaju raskida iz stavka 1. ovog članka iznosi 30 (trideset) dana od 

dana zaprimanja pismene obavijesti za raskid Ugovora. 
 

(3) Ugovor prestaje važiti u 24:00 sata zadnjeg dana obračunskog razdoblja u kome je 

istekao otkazni rok. 
 

OSIGURANJE IZVRŠENJA USLUGE 
 

Članak 9. 
(1) Opskrbljivač se obvezuje da će u roku od 8 dana od potpisa ovog ugovora dostaviti 

Krajnjem kupcu jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije ili 

bjanko zadužnice u visini od 10% od sveukupne  cijene  ugovora  (ukupna  cijena  

ponude  s  PDV-om). 

 

(2) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora mora važiti najmanje 15 mjeseci računajući od dana 

obostranog potpisa ugovora.  

 

(3) Krajnji kupac će naplatiti jamstvo za uredno izvršenje ugovora u slučaju da 

Opskrbljivač svojom krivnjom ne isporučuje električnu energiju Krajnjem kupcu, ne 

bude ispostavljao račune za isporučenu električnu energiju sukladno članku 6. ovog 

Ugovora, ne dostavi Potvrdu o podrijetlu električne energije u roku 30 dana od dana 

mailto:racunovodstvo@zelina.hr
mailto:racunovodstvo@zelina.hr.


isteka roka važenja ugovora. 

 

(4) Ukoliko dođe do aktiviranja jamstva za uredno izvršenje ugovora Opskrbljivač je dužan 

najkasnije u roku od 15 dana od dana aktiviranja dostaviti Krajnjem kupcu novo 

jamstvo za uredno izvršenje ugovora. 
 

(5) Krajnji kupac je dužan obavijestiti preporučenom poštanskom pošiljkom Opskrbljivača o 

namjeri naplate jamstva za uredno izvršenje ugovora najmanje 5 dana prije nego će 

izvršiti naplatu jamstva. 
 

(6) Krajnji kupac ima pravo raskinuti ovaj Ugovor ukoliko Opskrbljivač svojom krivnjom ne 

bude izvršavao isporuku električne energije Krajnjem kupcu te je dužan o namjeri raskida 

Ugovora pismeno obavijestiti Opskrbljivača preporučenom poštanskom pošiljkom. 
 

(7) Dan primitka obavijesti iz stavka 6. ovog članka smatra se danom raskida ugovora. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 10. 
(1) Ugovor s odabranim ponuditeljem zaključit će se za razdoblje od 12 mjeseci. 

 

(2) Nakon što odabrani ponuditelj zaprimi od operatora distribucijskog sustava odnosno 

prijenosnog sustava pisanu suglasnost o usklađenosti ugovora o javnoj nabavi sa ugovorom 

o korištenju mreže kojeg je Naručitelj sklopio sa operatorom distribucijskog sustava 

odnosno prijenosnog sustava odabrani ponuditelj će započeti s opskrbom danom 

valjanog uključenja obračunskog mjernog mjesta u bilančnu grupu opskrbljivača od 

strane nadležnog operatora sustava. 
 

Članak 11. 
(1) Ovaj Ugovor sadrži potpuni dogovor stranaka te se njegovim potpisom isključuju svi 

prethodni dogovori, usmeni i/ili pisani uglavci glede njegova predmeta postignuti među 

strankama. 
 

(2) Izmjene u međusobnim odnosima, kao i izmjene drugih pitanja reguliranih ovim 

ugovorom, ugovorne strane će regulirati isključivo pisanim aneksom ovog ugovora, 

potpisanim od strane ovlaštenih osoba ugovornih strana. 
 

(3) Sve eventualne sporove koji proizlaze iz ovog ugovora, ugovorne strane nastojat će 

riješiti sporazumno, a u slučaju nemogućnosti ovakvog načina rješavanje sporova, 

ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu Krajnjeg kupca. 
 

(4) Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana 

zadržava po 2 (dva) primjerka. 

 
KLASA:  

UR.BROJ:  

 
U Sv. Ivanu Zelini, ________ 2016. U __________, _________ 2016. 

  

ZA KRANJEG KUPCA: ZA OPSKRBLJIVAČA: 

Gradonačelnik Direktor 

  

Hrvoje Košćec ________________________ 

  

 


