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Komunalac d.o.o., 34550 Pakrac, Ulica križnog puta 18, OIB: 01617722870, zastupan po direktoru Josipu Bišćaninu, u svojstvu Opskrbljivača 
prirodnog plina u obvezi javne usluge (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),  

sklapaju u Pakracu dana_____________. godine ovaj 

Ugovor o opskrbi plinom u obvezi javne usluge 

broj: ….. / ….. 

Članak 1. 

(1) Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa ugovornih strana u svezi pružanja usluge opskrbe prirodnim plinom Kupca, u 
skladu i primjenjujući Opće uvjete opskrbe plinom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti), te temeljem energetske suglasnosti koja je sastavni dio 
ovog Ugovora. Kupac se obvezuje preuzeti plin koristiti isključivo za svoje potrebe na obračunskom mjernom mjestu iz članka 1. stavka 2. 
ovog Ugovora. Opskrbljivač će isporučiti i prodati Kupcu, a Kupac će kupiti, preuzeti i platiti prirodni plin sukladno odredbama ovog Ugovora. 
Opskrbljivač je upoznao Kupca sa Ugovornim uvjetima za opskrbu plinom kupaca iz kategorije kućanstvo u obvezi javne usluge; listopad 
2019.god. (dalje u tekstu: Ugovorni uvjeti) koji se nalaze se u privitku i čine sastavni dio Ugovora, što Kupac potvrđuje svojim potpisom 
Ugovora. 

(2) Mjesto isporuke plina je obračunsko mjerno mjesto za koje se sklapa Ugovor i sadrži sljedeće podatke: 
 

Identifikacijska oznaka /Broj mjernog mjesta:  

Broj mjesta potrošnje:  

Naziv kupca:  

Adresa mjesta potrošnje:  

Adresa dostave računa:  

Broj energetske suglasnosti:  

Oznaka tarifnog modela:  

Priključni kapacitet mjernog mjesta:                  kWh/h 

Operator distribucijskog sustava:  

Datum početka isporuke plina:  

Namjena potrošnje plina: Grijanje 

 
(3) 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), činiti će sastavni dio Ugovora, te će se primjenjivati 
na njega od dana dostave Zapisnika Opskrbljivaču, bez sklapanja Aneksa Ugovoru. 
  
(4) Energetski objekti i instalacije Kupca moraju biti sukladni zakonskim odredbama kako ne bi ugrozili sigurnost opskrbe plinom, te sigurnost 
ljudi i imovine.  
 
(5) Svi poslovi koji su vezani za održavanje mjernih uređaja, kontrole obračunskih mjernih uređaja, te obavljanje radnji na obračunskim 

mjernim mjestima obavlja nadležni ODS.  
  

Članak 2. 
(1) Mjerni podaci utvrđivati će se mjerilima i ugrađenom opremom na obračunskom mjernom mjestu određenim u energetskoj suglasnosti. 
Uvjeti opskrbe plinom podrazumijevaju postojanje važećeg Ugovora o priključenju, dokazu o postojanju tehnički ispravne unutarnje 
instalacije, te dokaz o podmirenju svih novčanih obveza. Isporuka plina započinje po ispunjenju uvjeta ovog članka, potpisom Ugovora o 
opskrbi plinom u obvezi javne usluge i od dana navedenog u zapisniku o montaži plinomjera  nadležnog ODS-a, kojeg se Kupac obvezuje 
dostaviti Opskrbljivaču. 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. 
 

(2) Cijena plina jednaka je iznosima tarifnih stavki utvrđenih na temelju Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe 
plinom i zajamčenu opskrbu, te prema tarifnom modelu obračunskog mjernog mjesta. 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 uslugu, na elektronskoj stranici tvrtke www.komunalac-pakrac.hr. Cjenik nestandardnih usluga ODS-a nalazi se na 
elektronskoj stranici ODS-a na čiji je distribucijski sustav priključen Kupac. 
 

Članak 3. 
(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 godišnje potrošnje _____. Opskrbljivač se obvezuje pružiti kvalitetnu opskrbu 
plinom na način kako je to propisano Općim uvjetima Prilog 2. Tablica 3, Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (u daljnjem 
tekstu: Mrežna pravila) i Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina. 
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(2) Kupac ima pravo na ugovorenu ili propisanu razinu kvalitete opskrbe plinom sukladno Općim uvjetima. Podatke o svojstvima i sastavu 
prirodnog plina uključujući donju ogrijevnu vrijednost, za svako obračunsko  razdoblje, se objavljuje  na službenim web stranicama 

Opskrbljivača www.komunalac-pakrac.hr. Kupac  ima pravo na nadoknadu u slučaju neispunjavanja garantiranih standarda kvalitete opskbe 

od strane opskrbljivača i nadležnog ODS-a u skladu sa Ugovorim uvjetima. 
 
 

Članak 4. 
(1) Obračun isporučenog plina obavlja opskrbljivač plinom na temelju potrošnje plina u obračunskom razdoblju, cijene plina, naknada i 
ostalih davanja propisanih posebnim propisima, na temelju očitanih stanja plinomjera i drugih mjernih uređaja koje očitanje obavlja ODS. 
Potrošnja plina iz ovog stavka predstavlja isporučenu energiju plina utvrđenu na temelju očitanih podataka s mjernog uređaja sukladno 
Mrežnim pravilima distribucijskog sustava. Kupac se obvezuje omogućiti ODS-u nesmetan i neograničen pristup obračunskom mjernom 
mjestu radi očitanja izmjerenih podataka.  
 

(2) Ugovorne strane mogu iz opravdanih razloga zahtijevati izvanrednu kontrolu mjernih uređaja sukladno odredbama čl. 66. Mrežnih pravila. 
U slučaju nepostojanja korektora obujma plina izmjereni podaci o količini plina korigirat će se propisanim  faktorom korekcije obujma plina 
sukladno Mrežnim pravilima. Kupac može zahtijevati izvanredno  očitanje unutar obračunskog razdoblja, što se smatra nestandardnom 
uslugom i Kupac ih posebno plaća prema cjeniku za nestandardne usluge Opskrbljivača. 

 
Članak 5. 

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

(2) Ukoliko Kupac ne plati dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin, Opskrbljivač će dostaviti pisanu opomenu i odrediti naknadni rok za 
plaćanje. Ukoliko Kupac ne podmiri dospjelu novčanu obvezu za isporučeni plin niti u roku iz opomene iz ovoga stavka i članka Ugovora, 
Opskrbljivač će Kupcu dostaviti pisanu obavijest o obustavi isporuke plina koja će sadržavati krajnji rok podmirenja dospjelih novčanih obveza.  
Ukoliko niti nakon isteka roka iz obavijesti o obustavi isporuke plina iz ovoga stavka i članka Ugovora Kupac ne podmiri svoje obveze za 
isporučeni plin, Opskrbljivač ima pravo od ODS-a na čiji je sustav priključen kupac zatražiti obustavu isporuke plina. Opskrbljivač će po 
podmirenju dospjelih obveza kao i vezanih troškova obustave i nastavka isporuke plina od strane Kupca, u roku jednog dana od dana 
podmirenja obveza od ODS-a, na čiji je sustav priključen Kupac, zatražiti nastavak isporuke plina. ODS je dužan u roku od dva radna dana od 
primitka zahtjeva za nastavak isporuke plina od opskrbljivača, uspostaviti isporuku plina Kupcu. 

(3) Kao mjere zaštite kupaca nezadovoljnih postupanjem, poduzimanjem ili propuštanjem radnje opskrbljivača ili ODS-a na čiji je sustav kupac 
priključen, kupac može izjaviti prigovor u pisanom obliku sve dok traje radnja ili propuštanje radnje u skladu sa Općim uvjetima. Kupac može 
pisanim putem izjaviti prigovor sukladno Općim uvjetima na koji prigovor je Opskrbljivač dužan odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od 
dana njegova primitka bez naplaćivanja naknade te donesenu odluku dostaviti kupcu u pisanom obliku, nakon koje Odluke nezadovoljan 
Kupac može radi zaštite svojih prava izjaviti prigovor  Agenciji sve dok traje radnja ili propuštanje radnje opskrbljivača plinom ili operatora 
plinskog sustava na čiji je sustav priključen sve sukladno čl.24. Općih uvjeta opskrbe plinom NN 50/2018 iIi Povjerenstvu za reklamacije 
Opskrbljivača sukladno čl. 25. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14; 110/15). 

(4) Dobivanje informacija o važećim cijenama i naknadama utvrđeno je Ugovornim uvjetima.  
 

Članak 6. 
(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. ODS će uspostaviti ponovnu isporuku plina Kupcu i o tome obavijestiti Opskrbljivača 
u roku od dva radna dana nakon što Kupac podmiri naknadu za neovlaštenu potrošnju plina i druge vezane troškove a što se naplaćuju prema 
Cjeniku nestandardnih usluga ODS-a sukladno Mrežnim pravilima. Kupac je dužan koristiti priključak i mrežu ODS-a prema uvjetima iz važeće 
energetske suglasnosti i ovog Ugovora i  odgovoran je za sigurnost i tehničku ispravnost svojih instalacija. Kupac ima pravo na nadoknadu 
stvarne štete od Opskrbljivača na okolnosti koje su propisane Općim uvjetima, sukladno Mrežnim pravilima i Tablici 2 Priloga 2 Općih uvjeta. 
 

Članak 7. 
(1) Mjerna oprema na potrošačkom mjestu je vlasništvo ODS-a i isti ju je dužan održavati i umjeravati o svom trošku. Kupac je dužan omogućiti 
ODS-u pristup potrošačkom mjestu i mjernoj opremi, te bez odlaganja obavijestiti ODS o neispravnosti mjerne opreme. Ukoliko Kupac ne 
postupi u skladu s ovim člankom 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 popravaka. 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. 
 
(2) 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. Ugovorne 
strane su sporazumne da će u odnosu na prestanak i raskid ugovora primjenjivati odredbe Ugovornih uvjeta za opskrbu plinom u obvezi javne 
usluge.  

Članak 8. 
Kupac, Ime i prezime iz Mjesto, Ulica i kućni broj, OIB: _________________, izjavljuje i jamči da je sukladno čl. 70. i 72. st. 5. Zakona o zaštiti 
potrošača (NN 41/14), upoznat s pravom na jednostrani raskidni rok od 14 dana koji počinje teći od trenutka potpisa Ugovora o opskrbi 
plinom, da pristaje da opskrba plinom započne prije isteka raskidnog roka, te da sukladno čl. 77. st. 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14) 
ukoliko jednostrano raskine Ugovor o opskrbi prije isteka raskidnog roka, a nakon što je započela opskrba plinom, pristaje platiti sve nastale 
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troškove za isporuku plina koje je Komunalac d.o.o. iz Pakraca, Ulica križnog puta 18, OIB: 01617722870, imalo kao opskrbljivač plinom, koju 
izjavu danu ovim ugovorom u znak priznanja i iskaza svoje slobodne volje potvrđuje vlastoručnim potpisom ovoga Ugovora.    

 
Članak 9. 

(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, Uvjeta 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, Metodologiju 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. 

(2) Ovaj ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, te stupa na snagu danom njegova potpisa. Ugovorne strane su suglasne da se na 
međusobne odnose koji nisu regulirani ovim Ugovorom imaju primijeniti odredbe Ugovornih uvjeta za opskrbu plinom u obvezi javne usluge 
Opskrbljivača.   
 
(3) Ugovorne strane suglasno utvrđuju kontaktne podatke ugovornih strana :    
        
Za OPSKRBLJIVAČA                                                                Za  KUPCA 
Ime prezime:  Mario Komljenović                                                 Ime prezime:______________________ 
Telefon:          034/411-225                                                    Telefon:       _______________________        
e-mail:            mariok@komunalac-pakrac.hr                                        e-mail:         _______________________ 
 
(4) Ugovor o opskrbi plinom koji Kupac sklopi s novim opskrbljivačem prilikom podnošenja zahtjeva za promjenu opskrbljivača plinom, sklapa 
se pod raskidnim uvjetom, odmah po zaprimanju obavijesti o prekidu postupka promjene opskrbljivača. 
 
(5) Ugovorne strane su suglasne da je Kupac sve svoje osobne podatke iz ovog Ugovora dao dobrovoljno, a koji će se koristiti u okviru 
djelatnosti Opskrbljivača i samo u svrhu ispunjenja ovog Ugovora. Opskrbljivač je pri pružanju usluga dužan prikupljati, bilježiti, prenostiti, 
koristiti ili na drugi način obrađivati podatke koji se odnose na fizičke osobe čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi temeljem ovog 
Ugovora. Opskrbljivač pri tome djeluje kao “voditelj obrade”, a u nekim slučajevima i kao “izvršitelj obrade” osobnih podatka kako je to 
definirano Uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i svim ostalim primjenjivim zakonima  i podzakonskim propisima koji se odnose ili 
utječu na obradu Osobnih podataka.Kupac zato potpisom na ovom Ugovoru, a sa svrhom da bi mu Opskrbljivač mogao pružati ugovorene 
usluge daje odobrenje i ovlašćuje Opskrbljivača da obrađuje osobne podatke Kupca u skladu s primijenjivim zakonima i podzakonskim 
propisima. Vrste prikupljenih podataka, osnova za obradu, mjere za čuvanje, razdoblje čuvanja, prava Kupca i ostale relevantne Informacije 
koje propisuje Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679 možete pronaći  i na internetskoj stranici Opskrbljivača. Kupac ima pravo i 
obavezu da sve promjene prati i ažurira svoje podatke kod Opskrbljivača. 

(6) U slučaju spora nadležan je stvarno i mjesno nadležni sud u Bjelovaru. 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 njegova nerazumijevanja.  Ovaj ugovor sastavljen je u dva (2) istovjetna 
primjerka od kojih 1 zadržava Kupac, a 1 Opskrbljivač. 

 

 

 Opskrbljivač:                                                                                                           Kupac: 
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