
KD Autotrolej d.o.o. za prijevoz putnika Rijeka, Školjić 15, 51000 Rijeka, OIB: 19081493664, kao krajnji kupac 
električne energije, kojeg zastupa direktor Mr.sc. Željko Smojver (u daljnjem tekstu: Kupac) 
i 
NOX GRUPA d.o.o., Dravska 17, 42000 Varaždin, OIB: 04321875011, kao opskrbljivač električnom energijom, 
kojeg zastupa direktor mr. Zdravko Ivčić, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Opskrbljivač) 
 
sklopili su danas, ___________________ slijedeći 

 
 

UGOVOR O OPSKRBI ELEKTRIČNOM ENERGIJOM KRAJNJEG KUPCA 
Broj: 0156-15 

 
 
I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 
Ugovorne strane suglasno utvrđuju: 

 da je Opskrbljivač temeljem Rješenja Hrvatske energetske regulatorne agencije KLASA: 070093520-
0611/12 od 17.02.2012. godine ovlašten obavljati djelatnost opskrbe električnom energijom; 

 da Kupac temeljem odredaba članka 3. stavak 2. točka 16. Zakona o tržištu električne energije 
(Narodne novine broj: 22/13.) ima status krajnjeg kupca. 

 
 
II. PREDMET UGOVORA 

Članak 2. 
Predmet ovog Ugovora je određivanje uvjeta opskrbe električnom energijom Kupca od strane Opskrbljivača, te 
reguliranje međusobnih prava i obveza ugovornih strana koje proizlaze iz ovog ugovornog odnosa. 
 
 
III. OBRAČUNSKA MJERNA MJESTA  

Članak 3. 
(1) Obračunska mjerna mjesta Kupca su mjesta u mreži na kojima se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme 

obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna, a ista su navedena u Popisu obračunskih 
mjernih mjesta Kupca koji se nalazi u Prilogu I. ovog Ugovora. 

(2) Ukoliko dođe do promjena na obračunskom mjernom mjestu ili ukidanja pojedinog mjernog mjesta, Kupac 
je o tome obvezan odmah obavijestiti Opskrbljivača te prestaje obveza iz ovog Ugovora za to obračunsko 
mjerno mjesto. Za svako obračunsko mjerno mjesto koje će Kupac naknadno steći, ugovorne strane sklopiti 
će odgovarajući Dodatak ovom Ugovoru. 

 
 

IV. MJERNI PODATAK  
Članak 4. 

(1) Mjerni podatak je količina električne energije u kWh, električne snage u kW ili petnaest minutne prosječne 
snage za cijelo obračunsko razdoblje, a koje ovisno o tarifnom modelu služi za obračun električne energije.  

(2) Mjerne podatke utvrđuje Operator distribucijskog sustava mjernim uređajima na Obračunskim mjernim 
mjestima Kupca, sukladno njegovim Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom i Mjernim pravilima. 

 
 
V. UGOVARANJE ENERGETSKIH VELIČINA 

Članak 5. 
(1) Kupac će najkasnije 15 dana prije početka isporuke električne energije po ovom Ugovoru dostaviti 

Opskrbljivaču putem elektronske pošte na adresu: opskrba@nox-grupa.hr energetske veličine po 
obračunskim razdobljima za razdoblje trajanja ovog Ugovora u formi Tablice ugovornih energetskih 
veličina koja se nalazi u privitku ovog Ugovora kao Prilog II.  

(2) U slučaju izmjene plana mjesečne potrošnje za pojedino obračunsko razdoblje, Kupac je obvezan dostaviti 
Opskrbljivaču podatke o takvoj izmjeni najkasnije u roku od 15 dana prije početka tog obračunskog 
razdoblja, na način iz prethodnog stavka ovog članka.  

mailto:opskrba@nox-grupa.hr
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VI. OBRAČUN, CIJENA I PROMJENA CIJENE 
Članak 6. 

(1) Opskrbljivač će obračunavati električnu energiju za obračunsko razdoblje. Obračunsko razdoblje je 
vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun stvarno utrošene električne energije i iznosi 30+/-3 dana. 

(2) Obračun električne energije obavlja se temeljem mjernih podataka iz članka 4. ovog Ugovora za svako 
obračunsko mjesto iz članka 3. ovog Ugovora, sukladno ugovorenom tarifnom modelu. 

(3) Cjenik električne energije, način obračuna stvarno utrošene električne energije i način promjene cijene 
sadržani su u Prilogu III. ovog Ugovora. 

 
Članak 7. 

(1) Cijena električne energije(kn/kWh) sastavljena je od sljedećih komponenti: 
 tržišne cijene električne energije; 
 cijene energije uravnoteženja; 
 cijene otkupa dijela energije preuzete od povlaštenih proizvođača. 

(2) Cijena energije uravnoteženja i cijena energije preuzete od povlaštenih proizvođača se reguliraju od strane 
Vlade RH, odnosno Hrvatske energetske regulatorne agencije. 

 
VII. PLAĆANJE 

Članak 8. 
(1) Opskrbljivač izdaje Kupcu jedinstven račun za sva obračunska mjerna mjesta iz članka 3. ovog Ugovora, sa 

specifikacijom potrošnje električne energije po obračunskim mjernim mjestima, u roku od 5 (pet) dana od 
dana primitka odnosno preuzimanja mjernih podataka od strane Operatora distribucijskog sustava. 

(2) Prema zahtjevu Kupca, Opskrbljivač će dostaviti račun Kupcu odmah nakon izdavanja i to elektroničkom 
poštom: ______________________________________________________________________. 

(3) Kupcu se pisani račun dostavlja na adresu Kupca iz ovog Ugovora. Kupac može pisanim putem od 
Opskrbljivača zatražiti da mu se račun dostavlja na drugu adresu. 

(4) Kupac je dužan odmah obavijestiti Opskrbljivača ukoliko ne zaprimi račun do 15. dana u tekućem mjesecu 
za prethodni mjesec. 

 
Članak 9. 

(1) Kupac će uplatu izvršiti na žiro račun Opskrbljivača u roku od 30 dana od dana izdavanja računa. 
(2) Ukoliko Kupac ne plati račun na način i u roku utvrđenom u ovom Ugovoru, za kašnjenje je dužan platiti 

obračunatu zakonsku zateznu kamatu. 
(3) Kupac može djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun u roku od 15 dana od dana izdavanja 

računa, pri čemu je neosporeni dio računa dužan platiti u roku dospijeća. Opskrbljivač će odgovoriti na 
prigovor Kupca u roku od 8 dana od dana primitka prigovora. U slučaju prihvaćanja prigovora, Opskrbljivač 
će izdati Kupcu novi račun za osporeni dio s novim datumom dospijeća. 

(4) U slučaju da Kupac ne izvrši svoju obvezu iz stavka 1. ovog članka niti u roku od 15 dana od dana 
dostavljanja dodatne pismene opomene Opskrbljivača, kao i u slučajevima ako se Kupčev poslovni 
(transakcijski) račun nalazi u blokadi više od 7 (sedam) dana ili je nad Kupcem otvoren predstečajni ili 
stečajni postupak, Opskrbljivač je ovlašten jednostrano raskinuti ovaj Ugovor pismenom izjavom o raskidu, 
bez otkaznog roka, u kojem je slučaju Kupac obvezan platiti Opskrbljivaču na ime ugovorne kazne zbog 
prijevremenog raskida Ugovora iznos od prosječne mjesečne naknade za potrošenu električnu energiju u 
razdoblju od posljednja tri mjeseca prije donošenja Izjave o raskidu Ugovora. 

(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka, Opskrbljivač je ovlašten zahtijevati od Operatora prijenosnog sustava ili 
Operatora distribucijskog sustava obustavu isporuke Kupcu zbog neispunjenja obveza Kupca iz ovog 
Ugovora, sukladno odredbama članka 64. Zakona o tržištu električne energije. 

 
 
VIII. INSTRUMENTI OSIGURANJA 

Članak 10. 
Opskrbljivač se obvezuje prilikom potpisa ovog Ugovora dostaviti Kupcu, u svrhu osiguranja plaćanja svojih 
obveza po ovom Ugovoru, 1 (jedan) komad bjanko potpisanu zadužnicu na iznos do 50.000,00 kn 
(pedesettisuća kuna), koja je zadužnica solemnizirana pred javnim bilježnikom. U slučaju da Opskrbljivač ne 
ispuni svoje obveze iz ovog Ugovora o njihovom dospijeću, Opskrbljivač ovlašćuje Kupca da namiri svoju dospjelu 
tražbinu iz ovog Ugovora putem bjanko zadužnica iz prethodnog stavka ovog članka, uz prethodnu obavijest 
Opskrbljivaču o tome u pisanom obliku. U slučaju da Kupac iskoristi bjanko zadužnicu radi prisilne naplate svoje 
tražbine, Opskrbljivač je dužan u roku 20 dana dostaviti Kupcu novu bjanko zadužnicu ili drugi instrument 
osiguranja na iznos iz ovog članka. 
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IX. VIŠA SILA 
Članak 11. 

Ugovorne strane su suglasne da se Opskrbljivač oslobađa preuzetih obveza u pogledu opskrbe električnom 
energijom za vrijeme trajanja više sile, poremećenog pogona mreže, izvanrednog pogona mreže i drugih 
izvanrednih okolnosti, kao i u slučaju neispravnosti i kvarova na uređajima i postrojenjima, planiranih radova te 
ostalih okolnosti na koje nije mogao utjecati. 
 
 
X. RASKID UGOVORA 

Članak 12. 
Niti jedna od ugovornih strana nije ovlaštena raskinuti ovaj Ugovor prije isteka njegovog roka trajanja iz članka 
13. ovog Ugovora, osim u slučajevima navedenim u ovom Ugovoru. 
 
 
XI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 13. 
Ovaj ugovor se sklapa na vremensko razdoblje u trajanju 12 mjeseci od početka isporuke električne energije 
Kupcu. 
 

Članak 14. 
Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ovlaštenih predstavnika ugovornih strana, a isporuka električne 
energije po ovom Ugovoru započinje s danom 01.11.2015. godine, odnosno s prvim danom slijedećeg 
obračunskog razdoblja nakon što je Opskrbljivač zaprimio Potvrdu o usklađenosti ugovora o opskrbi s ugovorom 
o korištenju mreže od strane Operatora distribucijskog sustava, o čemu će Opskrbljivač obavijestiti Kupca.  
Ugovorne strane ugovaraju ishođenje Potvrde o usklađenosti ugovora o opskrbi s ugovorom o korištenju mreže 
u roku od 30 dana od dana sklapanja ovog Ugovora kao bitan sastojak ovog Ugovora. Stoga, ukoliko Opskrbljivač 
ne ishodi ovu Potvrdu u ugovorenom roku, ovaj se Ugovor raskida po samom zakonu. 
 

Članak 15. 
Sve eventualne sporove proistekle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojat će riješiti sporazumno, a u slučaju 
nemogućnosti takvog rješenja, spor će se riješiti kod nadležnog suda u Zagrebu. 
 

Članak 16. 
Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) 
primjerak. 
 

Članak 17. 
(1) Sastavni dijelovi ovog Ugovora su: 

Prilog I. - Podaci o obračunskim mjernim mjestima 
Prilog II. - Ugovorne energetske veličine 
Prilog III. – Cijene, obračun i promjena cijene 

(2) Sastavni dijelovi Ugovora iz stavka 1. ovog članka moraju biti zasebno potpisani od ugovornih strana. 
 
 
 
 

Za Opskrbljivača: 
Direktor 

mr. Zdravko Ivčić,dipl.ing. 
 
 
 

  
 
 
 

 Za Kupca: 
Direktor 

Mr.sc. Željko Smojver 
 
 
 

_________________________________    _________________________________ 
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PRILOG I. 
 

POPIS OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA 
Tabela 1 
 

Red. 
broj 

Šifra OMM Naziv OMM Adresa OMM 
Tarifni 
model 

1 1241913400 
PROMETNI URED 
AUTOTROLEJ 

VELOG JOŽE 1, 51410 OPATIJA 32 - PLAVI 

2 1208953334 
KD AUTOTROLEJ D.O.O.-
JELAČIĆEV TRG 

JELAČIĆEV TRG 3, 51000 RIJEKA 33 - CRVENI 

3 1208907730 
KD AUTOTROLEJ D.O.O.-
FIUMARA 13 

FIUMARA 13 D, 51000 RIJEKA 32 - PLAVI 

4 1208905444 
KD AUTOTROLEJ D.O.O.-
ŠKOLJIĆ 4-BAZEN 

ŠKOLJIĆ 4, 51000 RIJEKA 31 - BIJELI 

5 1200891673 
KD AUTOTROLEJ D.O.O.- 
ŠKOLJIĆ 

ŠKOLJIĆ 15, 51000 RIJEKA 33 - CRVENI 

6 1200891665 
KD AUTOTROLEJ D.O.O.-
ŠKOLJIĆ 4-KOTLOV. 

ŠKOLJIĆ 4, 51000 RIJEKA 31 - BIJELI 

7 1200787627 KD AUTOTROLEJ D.O.O DELTA BB, 51000 RIJEKA 33 - CRVENI 

 
 
 
 
 
 

Za Opskrbljivača: 
Direktor 

mr. Zdravko Ivčić,dipl.ing. 
 
 
 

 

Za Kupca:  
Direktor 

Mr.sc. Željko Smojver 
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PRILOG II. 
 

UGOVORNE ENERGETSKE VELIČINE 
 
Tabela 2 - Ugovorene mjesečne energetske veličine 

 

Mjesec Godina 
Električna 

energija 
(kWh) 

Studeni 2015. 66.754 

Prosinac 2015. 79.406 

Siječanj 2016. 78.390 

Veljača 2016. 74.714 

Ožujak 2016. 73.124 

Travanj 2016. 62.358 

Svibanj 2016. 57.491 

Lipanj 2016. 56.951 

Srpanj 2016. 67.292 

Kolovoz 2016. 64.212 

Rujan 2016. 64.176 

Listopad 2016. 66.099 

UKUPNO (kWh) 810.967 

 
 
 
 
 

Za Opskrbljivača: 
Direktor 

mr. Zdravko Ivčić,dipl.ing. 
 
 
 

 

Za Kupca:  
Direktor 

Mr.sc. Željko Smojver 
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PRILOG III. 
 

CIJENE, OBRAČUN I PROMJENA CIJENE 
 
1.CJENIK ZA OBRAČUN PREMA POJEDINIM TARIFNIM MODELIMA 
 

TARIFNI MODEL: 31 - BIJELI 

Električna energija viša tarifa - VT 0,4299 kn/kWh 

Električna energija niža tarifa - NT 0,3156 kn/kWh 

  TARIFNI MODEL: 32 - PLAVI 

Električna energija jedna tarifa - JT 0,4199 kn/kWh 

  TARIFNI MODEL: 33 - CRVENI 

Električna energija viša tarifa - VT 0,4299 kn/kWh 

Električna energija niža tarifa - NT 0,3156 kn/kWh 

Angažirana snaga - SVT 0,0100 kn/kW 

   
2. OBRAČUN 
Obračunski elementi na temelju kojega se vrši obračun opskrbe električnom energijom su: 

 Preuzeta radna energija izražena u kWh prema odgovarajućim tarifnim stavkama (RVT, RNT, RJT) 
 Naknada za poticanje proizvodnje električne energije  iz obnovljivih izvora i kogeneracije (OIEiK) prema 

trenutno važećoj uredbi Vlade RH  
Radna energija (kWh) određuje se mjerenjem. Tarifne stavke za prodaju električne energije utvrđuju se prema 
dobu dana i dijele na: 

 više dnevne tarifne stavke - VT 
 niže dnevne tarifne stavke - NT 
 jedinstvena tarifna stavka  - JT (0-24 h) 

Raspored dnevnih tarifa: 
o ljetno računanje vremena:  VT od 08-22 h NT od 22-08 h 
o zimsko računanje vremena:  VT od 07-21 h NT od 21-07 h 

Iznos troška radne energije izračunava se množenjem iznosa radne energije s odgovarajućom tarifnom stavkom, 
koja se iskazuje kao jedinična cijena radne energije. 
Pri obračunavanju preuzete radne energije kilovatsati (kWh) zaokružuju se na cijele brojeve. 
Jedinične cijene su bez PDV-a  i trošarina, te ne sadrže naknade koje plaća kupac propisane posebnim propisima. 

 
3. NAČIN PROMJENE CIJENE 
Opskrbljivač ima pravo promijeniti cijenu obračunskih elemenata električne energije ukoliko nakon sklapanja 
ovog Ugovora dođe do povećanja prosječnog mjesečnog burzovnog indexa HUPX Mađarske burze u Budimpešti 
za više od 10%, u odnosu na prosječni mjesečni burzovni index HUPX u mjesecu sklapanja ovog Ugovora. 
Vrijednost prosječnog mjesečnog burzovnog indeksa izražava se u kn/MWh obračunato prema srednjem tečaju 
HNB za EURO u odnosu na HRK, na zadnji dan u mjesecu za koji se izračunava prosječni mjesečni burzovni 
indeks. Iznos promjenjene cijene obračunskih elemenata jednak je umnošku ugovorene cijene obračunskih 
elemenata s postotkom povećanja vrijednosti burzovnog indexa HUPX Mađarske burze u Budimpešti.  
 
Opskrbljivač je dužan prije sklapanja ugovora dostaviti vrijednost prosječnog mjesečnog burzovnog indexa 
HUPX Mađarske burze u Budimpešti , za mjesec koji predhodi sklapanju ugovora, te isti predstavlja referentnu 
točku za rast prosječnog mjesečnog burzovnog indexa HUPX.  
 
Vrijednost prosječnog mjesečnog burzovnog indexa HUPX za mjesec rujan 2015. g iznosi 363,36 kn/MWh. 
 
Ukoliko donese odluku o promjeni cijene obračunskih elemenata sukladno ovom članku, Opskrbljivač će o tome 
obavijestiti Kupca najkasnije 15 dana prije primjene promijenjene cijene, uz informaciju o pravu Kupca na raskid 
ovog Ugovora, bez otkaznog roka, osim u slučaju ako se cijena snižava. 
 
U slučaju promjene cijene obračunskih elemenata električne energije sukladno ovom članku, tako promijenjena 
cijena obračunskih elemenata električne energije primjenjivat će se na Kupca, počev za električnu energiju 
isporučenu u mjesecu nakon dostavljanja obavijesti Kupcu o promjeni cijene električne energije, pa do iduće 
promjene cijena sukladno ovom članku. 
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4. OBAVIJESTI 
Sve obavijesti iz članka 63. Zakona o tržištu električne energije nalaze se i na web stranici: www.nox-grupa.hr. 
 
 

 
Za Opskrbljivača: 

Direktor 
mr. Zdravko Ivčić,dipl.ing. 

 
 
 

 

Za Kupca:  
Direktor 

Mr.sc. Željko Smojver 
 
 
 

 

http://www.nox-grupa.hr/

