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Komunalac d.o.o., u svojstvu opskrbljivača prirodnim plinom, 34550 Pakrac, Ulica križnog puta 18, OIB 01617722870, zastupan po 

direktoru Zdravko Vostri (u daljnjem tekstu: OPSKRBLJIVAČ) 

i 

Ime i prezime, Pošta, Mjesto, Ulica i broj, (OIB:            ), u svojstvu Krajnjeg kupca koji koristi opskrbu plinom u obvezi javne usluge, (u 
daljnjem tekstu: Kupac) 

sklopili su slijedeći 

U G O V O R  

o  o p s k r b i  p l i n o m  u  o b v e z i  j a v n e  u s l u g e  

broj ….. /….. 

PREDMET 

Članak 1. 

(1) Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa ugovornih strana u svezi pružanja usluge opskrbe prirodnim plinom Kupca, u 

pogledu uvjeta opskrbe plinom, vremenu i mjestu isporuke plina, načinu obračuna i plaćanja isporučenog plina, podmirenju troškova nastalih 
zbog neurednog preuzimanja, kvalitete usluge i kvalitete plina, količini i dinamici isporuke plina, cijene plina, očitovanja mjernih uređaja, 

razlozima prekida, obustave i ograničenja isporuke plina od strane Opskrbljivača, te ostalih međusobnih odnosa sukladno Općim uvjetima 

opskrbe plinom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) i Općim ugovornim uvjetima opskrbe prirodnim plinom (u daljnjem tekstu: Opći ugovorni 

uvjeti), te temeljem Energetske suglasnosti broj ES         od          , koji je sastavni dio ovog Ugovora. 

(2) Kupac se obvezuje preuzeti plin koristiti isključivo za svoje potrebe na obračunskom mjernom mjestu iz članka 1. stavka 3. ovog 

Ugovora. 

 (3) Obračunsko mjerno mjesto za koje se sklapa Ugovor sadrži slijedeće podatke: 

 

Broj mjernog mjesta:  

Naziv krajnjeg kupca:  

Adresa mjernog mjesta:  

Adresa dostave računa:  

Broj energetske suglasnosti:  

Tip brojila (plinomjera):   

Broj brojila (plinomjera):   

Tip korektora obujma plina:  

Broj korektora obujma plina:  

Oznaka tarifnog modela:  

Priključni kapacitet mjernog mjesta:                       kWh 

Namjena potrošnje plina: Grijanje, Priprema tople vode, Kuhanje 

Godišnja povijesna potrošnja u prethodnoj godini:  

 

(4) Sve promjene broja plinomjera, korektora i plombi na obračunskom mjernom mjestu Kupca utvrdit će se zapisnikom o nastalim 
promjenama Operatora distribucijskog sustava Pakrac Plin d.o.o. (u daljnjem tekstu ODS).  

 

DATUM ISPORUKE I UVJETI OPSKRBE PLINOM 

Članak 2. 

(1) Mjerni podaci utvrđivat će se mjerilima i ugrađenom opremom na obračunskom mjernom mjestu određenim u Energetskoj suglasnosti. 

(2) Uvjeti opskrbe plinom podrazumijevaju postojanje važećeg Ugovora o priključenju, dokaz o postojanju tehnički ispravne unutarnje 
instalacije, te dokaz o podmirenju svih novčanih obveza. 

(3) Isporuka plina započinje po ispunjenju uvjeta iz stavka 2. ovog članka i potpisom Ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge. 

(4) U slučaju kriznog stanja ODS će postupiti prema Uredbi (EU) No 994/2010 Europskog parlamenta i Vijeća i propisa donesenih na 

temelju Uredbe o sigurnosti opskrbe. 

CIJENA I KOLIČINA PLINA 

Članak 3. 

(1) Cijenu plina (tarifne stavke) donosi Vlada Republike Hrvatske, u skladu s propisanim tarifnim sustavom za opskrbu prirodnim plinom s 

iznimkom povlaštenih kupaca bez visine tarifnih stavki. 

(2) Opskrbljivač se obvezuje na primjeren način javno objaviti sve promjene vezane uz reguliranu cijenu plina, odnosno iznos primjenjivih 
tarifnih stavki i Cjenik nestandardnih usluga Opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge, na internetskoj stranici www.komunalac-pakrac.hr.  

(3) Cjenik nestandardnih usluga ODS-a nalazi se na internetskoj stranici www.pakrac-plin.hr.  

http://www.komunalac-pakrac.hr/
http://www.pakrac-plin.hr/
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Članak 4. 

(1) Ugovorne strane su sporazumno utvrdile količinu plina u prvoj godini potrošnje na osnovu Energetske suglasnosti i standardnog 

dijagrama potrošnje, te se na osnovu toga Kupcu dodjeljuje tarifni model potrošnje ………. 

KVALITETA OPSKRBE I KVALITETA PLINA 

Članak 5. 

(1) Opskrbljivač se obvezuje pružati kvalitetnu opskrbu plinom na način kako je propisano Općim uvjetima, Općim ugovornim uvjetima, 
Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: Mrežna pravila) i Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina. 

(2) Kvaliteta plina je definirana Općim uvjetima. Opskrbljivač se obvezuje osigurati standardnu kvalitetu plina koju isporučuje Kupcu. 

(3) Ako je kupac nezadovoljan kvalitetom plina isti ima pravo podnijeti pisani prigovor na kvalitetu plina ODS-u ili Opskrbljivaču, a ODS je 
dužan u roku od 2 (dva) radna dana od primitka prigovora Kupca ili Opskrbljivača istom dostaviti podatke o utvrđenim parametrima 

kvalitete plina za razdoblje na koje se prigovor odnosi. 

(4) Kupac po primitku podataka ima pravo zatražiti uzorkovanje plina na mjestu isporuke i ispitivanje kvalitete plina. Ako se ispitivanjem 
utvrdi da nijedan parametar kvalitete plina ne odstupa od standardne kvalitete plina propisane Općim uvjetima, troškove uzorkovanja i 

ispitivanja kvalitete plina snosi Kupac po Cjeniku nestandardnih usluga ODS-a. 

OBRAČUN ISPORUČENOG PLINA 

Članak 6. 

(1) Obračun isporučenog plina obavlja Opskrbljivač plinom na temelju potrošnje plina u obračunskom razdoblju, cijene plina, naknada i 

ostalih davanja propisanih posebnim propisima. 

Potrošnja plina iz ovog stavka predstavlja isporučenu energiju plina utvrđenu na temelju očitanih podataka s mjernog uređaja sukladno 

Mrežnim pravilima distribucijskog sustava. 

Na temelju očitanih stanja plinomjera i drugih mjernih uređaja Opskrbljivač će načiniti obračun, ispostaviti i Kupcu dostaviti račun. Ukoliko 
dođe do promjene načina obračuna potrošnje Opskrbljivač će na primjeren način obavijestiti Kupca. 

(2) Očitanje mjernih uređaja na obračunskom mjernom mjestu vršit će se jedanput mjesečno. Obračunsko razdoblje za očitanje potrošnje 

plina je jedan mjesec. 

(3) Očitanje mjernih uređaja obavlja ODS kao i dostavu izmjerenih podataka za potrebe obračuna isporučenog plina Opskrbljivaču, sukladno 

zakonskih odredbama. 

(4) Kupac se obvezuje omogućiti ODS-u nesmetan i neograničen pristup obračunskom mjernom mjestu radi očitanja izmjerenih podataka. 

(5) Ugovorne strane mogu iz opravdanih razloga zahtijevati izvanrednu kontrolu mjernih uređaja sukladno odredbama članka 66. Mrežnih 

pravila. 

(6) Ako se zbog kvara na plinomjeru i neovlaštene potrošnje ne može očitati utrošak plina, tada će se on utvrditi na temelju prosječnog 

utroška za isto razdoblje iz prethodne godine, ako u međuvremenu nisu priključeni ili iskopčani snažniji plinski uređaji. 

(7) U slučaju nepostojanja korektora obujma plina izmjereni podaci o količini plina korigirat će se propisanim faktorom korekcije obujma 

plina sukladno Mrežnim pravilima. 

(8) Kupac može zahtijevati izvanredno očitanje unutar obračunskog razdoblja, što se smatra nestandardnom uslugom i Kupac ih posebno 

plaća prema Cjeniku za nestandardne usluge Opskrbljivača. 

(9) Sukladno članku 10. st. 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) Kupac pisani prigovor može dostaviti na adresu: Ulica križnog puta 18, 

34550 Pakrac, na telefax broj 034/411 337 ili na mail adresu komunalacpakrac@po.t-com.hr.  

NAPLATA 

Članak 7. 

(1) Rok plaćanja računa obračunskog razdoblja je 10 (deset) dana od dana izdavanja računa. 
 

(2) Ako Kupac ne zaprimi račun za isporučeni plin dužan je obavijestiti Opskrbljivača najkasnije do 30-og u mjesecu, a Opskrbljivač se 

obvezuje bez odlaganja i bez naknade izdati Kupcu presliku računa 
 

(3) Račun se smatra podmirenim u trenutku kada je dospjeli iznos računa doznačen na račun Opskrbljivača. 

(4) Za kašnjenje u plaćanju Opskrbljivač će obračunati zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća računa do dana kada je Kupac doznačio 
novčana sredstva na žiro-račun Opskrbljivača 

(5) Ukoliko Kupac ne plati dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin, Opskrbljivač će stanje duga navesti na računu u sljedećem mjesecu, 

te se isto smatra Opomenom. 

(6) Ukoliko Kupac ne plati svoje novčane obaveze nakon 60 dana od roka dospijeća plaćanja, Opskrbljivač ima pravo od ODS-a na čiji je 

sustav priključen Kupac zatražiti obustavu isporuke plina. 

mailto:komunalacpakrac@po.t-com.hr
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(7) Opskrbljivač će po podmirenju svih dospjelih obveza kao i vezanih troškova obustave i nastavka isporuke plina od strane Kupca, u roku 1 

(jednog) dana od dana podmirenja obveza, od ODS-a na čiji je sustav priključen Kupac zatražiti nastavak isporuke plina. 

Članak 8. 

(1) Kupac može pisanim putem izjaviti prigovor na sadržaj ispostavljenog računa za isporučeni plin sukladno Općim uvjetima. 

(2) Opskrbljivač je dužan odgovoriti na prigovor Kupca u roku od 15 (petnaest) dana od primitka prigovora. 

NEOVLAŠTENA POTROŠNJA PLINA 

Članak 9. 

(1) Ukoliko Kupac neovlašteno troši plin, što podrazumijeva preuzimanje plina mimo obračunskog mjernog mjesta ili putem plinomjera 

onesposobljenog za ispravan rad, samovoljno priključenje na distribucijski sustav, davanje netočnih podataka o tarifnom modelu, 
preuzimanje plina putem plinomjera s kojeg je skinuta ili oštećena plomba, ODS ima pravo i dužnost obustaviti isporuku plina Kupcu, bez 

prethodne obavijesti i o tome obavijestiti Opskrbljivača. 

(2) ODS će uspostaviti ponovnu isporuku plina Kupcu i o tome obavijestiti Opskrbljivača u roku od dva radna dana nakon što Krajnji kupac 
podmiri naknadu za neovlaštenu potrošnju plina i druge vezane troškove, a što se naplaćuju prema Cjeniku nestandardnih usluga ODS-a 

sukladno Mrežnim pravilima. 

MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE 

Članak 10. 

(1) Kupac je dužan koristiti priključak i mrežu ODS-a prema uvjetima iz važeće Energetske suglasnosti i ovog Ugovora. 

(2) Kupac je odgovoran za sigurnost i tehničku ispravnost svojih instalacija. 
 

(3) Kupac ima pravo za nadoknadu stvarne štete od Opskrbljivača na okolnosti koje su propisane Općim uvjetima, sukladno Mrežnim 

pravilima. 

Članak 11. 

(1) Mjerna oprema na potrošačkom mjestu je vlasništvo ODS-a i isti ju je dužan održavati i umjeravati o svom trošku. 

(2) Kupac je dužan omogućiti ODS-u pristup potrošačkom mjestu i mjernoj opremi, te bez odlaganja obavijestiti ODS o neispravnosti mjerne 
opreme. 

(3) Ukoliko Kupac ne postupi po stavku 2. Ovog članka preuzima na sebe isključivu odgovornost za sve štete koje mogu nastati na mjernom 

mjestu i mjernoj opremi, kao i ostale štete koje mogu nastati zbog nemogućnosti njihova održavanja i/ili popravka. 

 (4) Kupac priključen na distribucijski sustav može za pojedino obračunsko mjerno mjesto promijeniti Opskrbljivača sukladno Općim 

uvjetima, po podmirenju svih novčanih obveza obračunskog mjernog mjesta prema postojećem Opskrbljivaču. 

Članak 12. 

(1) Ugovorne strane su suglasne da se Opskrbljivač oslobađa preuzetih obveza u pogledu opskrbe plinom za vrijeme više sile i drugih 

izvanrednih okolnosti, kao i u slučajevima neispravnosti i kvarovima na uređajima, te ostalih okolnosti na koje nije mogao utjecati. 

RASKID UGOVORA 

Članak 13. 

(1) Kupac može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid ovog Ugovora uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana. 

(2) Opskrbljivač je dužan prihvatiti zahtjev za raskid ovog Ugovora ukoliko Kupac ima podmirene sve svoje dospjele obveze koje proizlaze 
iz ovog Ugovora, te će unutar otkaznog roka očitati stanje mjernog uređaja na obračunskom mjernom mjestu Kupca i potom obustaviti 

daljnju isporuku plina. Temeljem očitanja stanja mjerne opreme, Opskrbljivač će Kupcu ispostaviti račun za sve novčane obveze  do dana 

raskida ovog Ugovora 

(3) Opskrbljivač ima pravo prijevremeno raskinuti Ugovor ukoliko Kupac nije platio novčane obveze za kupovinu plina ili bilo koji drugi 

dospjeli iznos temeljem ovog Ugovora. 

(4) U slučaju raskida ovog Ugovora od strane Opskrbljivača, i bez ograničavanja bilo kojih zakonskih prava koje ima Opskrbljivač, Kupac je 

dužan platiti Opskrbljivaču sve svoje novčane obveze do trenutka raskida Ugovora o opskrbi plinom. 

TUMAČENJE ODREDBI UGOVORA 

Članak 14. 

(1) Ako pojedina odredba ovog Ugovora ili kasnijeg Aneksa postane u potpunosti ili djelomično pravno neučinkovita ili neprovediva ili 

nastane pravna praznina, to neće utjecati na važnost ostalih odredbi Ugovora. Umjesto neučinkovite ili neprovedive odredbe odnosno pravne 
praznine, vrijedit će postupanje, ukoliko je to pravno moguće, koje je najbliže onome što bi prema predmetu Ugovora stranke inače 

ugovorile. Isto tako, kada neučinkovitost proizlazi iz opsega posla ili ugovorenoga roka činidbe, smatrat će se da je dogovoreno ono što je 

pravno dopušteno i tehnički izvedivo i najbliže onome što su stranke htjele. 
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ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 15. 

(1) Sklapanjem ovog Ugovora, ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja ovog Ugovora u cijelosti prihvaćaju odredbe Zakona o 
energiji, Zakona o tržištu plinom, Općih uvjeta opskrbe plinom, Općih ugovornih uvjeta opskrbe prirodnim plinom opskrbljivača plinom, 

Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava, Mrežnih pravila transportnog sustava, Pravila o organizaciji tržišta plina, Metodologije 

utvrđivanja tarifnih stavki za transport prirodnog plina, Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za distribuciju plina, Metodologije 
utvrđivanja tarifnih stavki za javnu opskrbu plinom i zajamčenu opskrbu, Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport 

plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom i Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog 

sustava, te i Cjenik nestandardnih usluga opskrbe plinom u obvezi javne usluge i Cjenik nestandardnih usluga ODS-a. 

Članak 16. 

Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, te stupa na snagu danom potpisa. 

Članak 17. 

U slučaju spora nadležan je stvarno i mjesno nadležni sud u Daruvaru. 

Članak 18. 

(1) Potpisom ovog Ugovora ugovorne strane potvrđuju da su ga pročitale i razumjele, te da s obzirom da on predstavlja njihovu pravu i 
ozbiljnu volju, prihvaćaju sva prava i obveze, kao i pravne posljedice koje iz njih proistječu, te se odriču prava na pobijanje iz razloga 

nerazumijevanja ugovora. 

(2) Ovaj ugovor sastavljen je u dva (2) istovjetna primjerka od kojih jedan (1) zadržava Kupac, a jedan (1) Opskrbljivač. 

 

U Pakracu, ………….  

 

 

 Opskrbljivač Kupac 

 

 ______________________________ ______________________________  

 


