
Tarifni model: 

Operator distribucijskog sustava: 

Naziv/Tvrtka: 

Adresa: 

OIB: 

tel/fax: 

e.mail: 

Na temelju članka 23. stavka 7. Općih uvjeta opskrbe plinom (NN br. 50/2018) kao Opskrbljivač plinom krajnjeg kupca 
dostavljamo podatke karakteristične za Vaše obračunsko mjerno mjesto: 

Krajnji kupac: 

Adresa OMM-a: 

Ident. oznaka OMM-a:  

Energo d.o.o. 

Dolac 14, 51000 Rijeka 

99393766301 

051/353-006; 051/353-007 

info@energo.hr 

Dostava očitanja plinomjera: 

Besplatni telefon: 

tel.: 

0800 5777 

051/373-590; 051/210-726 
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IME I PREZIME 

ADRESA 

GRAD 

222(05-01) 133 34 5 

 

  

 

Obavijest o povijesnoj potrošnji plina u 2022. godini 

(52806)  1 

Datum isteka Ugovora o opskrbi plinom:  neodređeno vrijeme. 

   Potrošnja plina u prethodnoj godini, po mjesecima i 
     ukupno, te obračunati troškovi isporučenog plina    

mjesec/godina 
potrošnja u 

kWh 

 Obračunati troškovi prirodnog plina  
      u 2022. u kn (sa PDV-om)* 

Promjene opskrbljivača plinom: 
Na temelju članka 70. Zakona o tržištu plina (NN, br. 18/18), krajnji kupac 
ima pravo na slobodan izbor i besplatan postupak promjene opskrbljivača 
plinom kao i pravo na povratak na opskrbu plinom u obvezi javne usluge  
Za više informacija kontaktirajte nas na tel.: 0800 353 040. 
 
Standard kvalitete opskrbe plinom: 
Temeljem  članka  46.  Općih uvjeta opskrbe plinom (NN, br. 50/18),  na 
zahtjev korisnika usluge ili krajnjeg kupca, radi neispunjavanja garantiranog 
standarda  kvalitete  opskrbe,  operator plinskog sustava ili opskrbljivač 
plinom dužan je isplatiti nadoknadu, sukladno Tablici 2. iz Priloga Općih 
uvjeta opskrbe plinom. 
 
Neispravnost   plinomjera  ili  drugih   mjernih  regulacijskih  i 
sigurnosnih uređaja: 
Na temelju članka  64.  Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava  
(NN, br. 50/18), krajnji kupac  i  korisnik sustava dužan je bez odlaganja 
obavijestiti operatora distribucijskog sustava o neispravnosti plinomjera te 
druge mjerne,  regulacijske ili sigurnosne opreme ugrađene na njegovom 
obračunskom mjernom mjestu. 

* Napomena:  Obračunati troškovi sastoje se od fiksne mjesečne naknade, troškova plina i PDV-a. 
Ukoliko je krajnji kupac tijekom 2022 godine primao uslugu opskrbe plinom od nekog drugog opskrbljivača, za te mjesece Energo d.o.o. kao opskrbljivač ne 
posjeduje podatke o potrošnji i obračunatim troškovima plina.     

Mjere za učinkovito i sigurno korištenje plina: 
U svrhu učinkovitog i sigurnog korištenja plina potrebno je voditi brigu o redovitom održavanju i servisiranju plinskih trošila i dimovoda. 
U slučaju osjeta mirisa plina zatvorite zaporni ventil, ne palite svjetla i električne uređaje te širom otvorite prozore, udaljite se iz prostora, 
obavijestite susjede i kontaktirajte dežurnu službu plina na telefon – 0800 - 0010  
 

 UKUPNO 4657  2.309,70 


