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HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, 10000 
Zagreb, OIB: 75801633608, zastupan po direktoru ____________________ (dalje u tekstu: 
Operator tržišta plina) 
i 
___________________________ (ime operatora plinskog sustava / organizatora zatvorenog 
distribucijskog sustava / opskrbljivača), _____________ (adresa), _____________ (grad), 
OIB: ____________________, zastupan po ______________________ (dalje u tekstu: 
Operator plinskog sustava / Organizator zatvorenog distribucijskog sustava / 
Opskrbljivač) 
 
na temelju Zakona o tržištu plina (Narodne novine, redni broj:18/2018) i Općih uvjeta opskrbe 
plinom (Narodne Novine, redni broj: 50/2018, (dalje u tekstu: Opći uvjeti) sklapaju 
______________ (datum): 

UGOVOR  

O REGULIRANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA S  
OPERATOROM PLINSKOG SUSTAVA / ORGANIZATOROM 

ZATVORENOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA / 
OPSKRBLJIVAČEM 

oznaka: _____________(ime operatora plinskog sustava / organizatora zatvorenog 
distribucijskog sustava / opskrbljivača)-_ (br) /__(god) 

Članak 1. 

Predmet ovog Ugovora je reguliranje međusobnih odnosa koji nastaju u postupcima i 
aktivnostima na tržištu plina sukladno Općim uvjetima. 

Članak 2. 

Ovim Ugovorom utvrđuju se prava i obveze ugovornih strana vezano za dostavu i razmjenu 
podataka, te pristup Informacijskom sustavu za organizaciju tržišta plinom, odnosno Registru 
obračunskih mjernih mjesta i središnjem mjestu evidencije razmjene podataka kod promjene 
opskrbljivača (dalje u tekstu: Informacijski sustav). 

Članak 3. 

 Operator tržišta plina osigurava Operatoru plinskog sustava / Organizatoru (1)
zatvorenog distribucijskog sustava / Opskrbljivaču pristup Informacijskom sustavu 
preko poveznice dostupne na internetskoj stranici: https://plin.hrote.hr/ROMM 
dodjelom korisničkih prava temeljem ovog Ugovora. 

 Operator tržišta plina, prema podacima iz priloga ovog Ugovora, dodjeljuje Operatoru (2)
plinskog sustava / Organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava / Opskrbljivaču 
najviše pet (5) korisnička računa. 

 Dodijeljeni korisnički računi su isključivo namijenjeni Operatoru plinskog sustava / (3)
Organizatoru zatvorenog distribucijskog sustava / Opskrbljivaču, te ih Operator 
plinskog sustava / Organizator zatvorenog distribucijskog sustava / Opskrbljivač ne 
smije davati trećim osobama niti ih koristiti u bilo koje druge svrhe osim za one koje 
Operator plinskog -sustava / Organizator zatvorenog distribucijskog sustava / 
Opskrbljivač ima pravo koristiti sukladno Ugovoru. 

https://plin.hrote.hr/ROMM


2/4 

 

 Operator plinskog sustava / Organizator zatvorenog distribucijskog sustava / (4)
Opskrbljivač je dužan poduzeti sve potrebne radnje kako bi osigurao korištenje 
Informacijskog sustava sukladno Općim uvjetima i ovom Ugovoru. 

 Operator plinskog sustava / Organizator zatvorenog distribucijskog sustava / (5)
Opskrbljivač je odgovoran za korištenje dodijeljenih korisničkih računa te za točnost, 
istinitost i povjerljivost podataka koje unosi u Informacijski sustav. 

 Operator tržišta plina ne snosi nikakvu odgovornost za štetu prouzročenu unosom (6)
podataka u Informacijski sustav od strane Operatora plinskog sustava / Organizatora 
zatvorenog distribucijskog sustava / Opskrbljivača. 

 Operator plinskog sustava / Organizator zatvorenog distribucijskog sustava / (7)
Opskrbljivač snosi potpunu odgovornost ako neovlašteno koristi Informacijski sustav, 
ustupi korisničke račune trećim osobama te neovlašteno daje podatke trećim 
osobama pri čemu narušava ugled odnosno nanosi štetu Operatoru tržišta plina ili 
trećoj strani.  

 Operator tržišta plina ne odgovara za štetu koja je nastala kao posljedica kvara na (8)
Informacijskom sustavu, kao ni za štetu koja je nastala kao posljedica radnji trećih 
osoba ili događaja izvan kontrole operatora tržišta plina, uključujući višu silu. 

Članak 4. 

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme. Ugovorne strane sklopit će Dodatak ugovoru 
ili novi ugovor u slučaju promjene zakonskih i podzakonskih propisa. 

Članak 5. 

 Ugovorne strane su suglasne da će se izvršenje ovoga Ugovora privremeno (1)
obustaviti samo u slučaju nastanka više sile definirane Zakonom o energiji, o čijem su 
nastanku ugovorne strane dužne obavijestiti jedna drugu pisanim putem. 

 Nastavak izvršenja ovog ugovora uslijedit će odmah po prestanku više sile iz stavka (2)
1. ovoga članka, o čemu su ugovorne strane dužne obavijestiti jedna drugu pisanim 
putem. 

Članak 6. 

 Ugovorne strane se obvezuju da će sve podatke i informacije koje međusobno (1)
razmjenjuju koristiti isključivo u svrhu realizacije ovoga Ugovora, uz poštivanje načela 
povjerljivosti. 

 Obveza čuvanja povjerljivosti podataka nastavlja se i nakon prestanka važenja ovoga (2)
Ugovora. 

Članak 7. 

 Ugovorne strane imenuju osobe ovlaštene za komunikaciju i provedbu ovoga (1)
Ugovora. 

 O svakoj promjeni osoba iz stavka 1. ovoga članka ugovorne strane se obvezuju (2)
pisanim putem obavijestiti drugu ugovornu stranu. 

Članak 8. 

 Ugovorne strane će sve eventualne sporove koji mogu proizaći iz odredbi ovog (1)
Ugovora pokušati riješiti mirnim putem. 
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 U slučaju da nastali spor ne uspiju riješiti na miran način, ugovorne strane su (2)
suglasne da će spor riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu. 

 Mjerodavno pravo za rješavanje nastalog spora bit će važeći propisi Republike (3)
Hrvatske. 

Članak 9. 

Ako neka od odredbi ovoga Ugovora postane nevažeća, sve ostale obveze iz Ugovora ostaju 
na snazi i proizvode pravne učinke. 

Članak 10. 

Svaka ugovorna strana ima pravo ako druga ugovorna strana ne izvršava obveze iz ovoga 
Ugovora, dostaviti nadležnom ministarstvu i Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji 
pisanu obavijest o neizvršavanju obveza. 

Članak 11. 

Ovaj Ugovor je sastavljen u dva (2) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana 
zadržava po jedan (1). 
 
 
 
 
Klasa: ___________________ 
Ur.broj: ___________________ 
 
 
 
 

Za Operatora tržišta plina:  Za Operatora plinskog sustava / 
Organizatora zatvorenog 
distribucijskog sustava / 

Opskrbljivača: 

 

 

(potpis i pečat)  (potpis i pečat) 
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PRILOG Ugovoru: 
Popis osoba ovlaštenih za komunikaciju i provedbu Ugovora 

 
 

 Operator tržišta plina 

Operator  
plinskog sustava / 

Organizator zatvorenog 
distribucijskog sustava / 

Opskrbljivač 

Za operativne poslove: 

ime i prezime:   

telefon:   

mobitel:   

e-pošta:   

Za pravne poslove: 

ime i prezime:   

telefon:   

mobitel:   

e-pošta:   

Za pristup Informacijskom sustavu: 

ime i prezime:   

telefon:   

mobitel:   

e-pošta:   

 ime i prezime:   

telefon:   

mobitel:   

e-pošta:   

 ime i prezime:   

telefon:   

mobitel:   

e-pošta:   

 ime i prezime:   

telefon:   

mobitel:   

e-pošta:   

 ime i prezime:   

telefon:   

mobitel:   

e-pošta:   

 


