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Poštovani kupci plina (kućanstva),  

Ovim putem obavještavamo Vas da je došlo do promjene Ugovornih uvjeta opskrbljivača 
plinom Komunalno Pitomača d.o.o. Pitomača u daljnjem tekstu Uvjeti ugovora i Ugovora o 
opskrbi plinom krajnjih kupaca kategorije kućanstvo u daljnjem tekstu Ugovor. 
Promjene u Uvjetima Ugovora i Ugovoru izvršene su zbog usklađenja sa postojećom 
zakonskom regulativom. 
Korigirani Uvjeti ugovora stupaju na snagu od 01.12.2021. godine. 
 
U uvjetima Ugovora izvršene su izmjene pojedinih odredbi kako slijedi: 
 
- Uvjeti ugovora korigirani su tako da su primjenjivi samo na kategoriju kućanstvo, budući da   
  se trenutni istovremeno odnose na kategoriju kućanstvo i kategoriju ne kućanstvo   
  (poduzetništvo) 
- U uvjetima ugovora u općim odredbama dodano je da se predmetom ugovora definiraju: 
uvjeti   
  obračuna, naplata isporučenog plina, prava krajnjeg kupca na podnošenje prigovora, pravo   
  na raskid ugovora, cijena plina i način plaćanja isporučenog plina, kvaliteta plina i kvaliteta   
  opskrbe plinom, rješavanje sporova.  
- Brisan je članak 1. stavak 5., a vezano za definiciju neovlaštene potrošnje 
- Brisan je članak 2. stavci 1., 2., 5.,10.,11.,12.,13.,17. 
- Brisana je odredba članka 4. stavka 1. koja nije u skladu sa zakonskom regulativom 
- Brisani su članci 6.,7. i 8.  
- Dodan je članak 10. kojim se definira da OPS ima pravo procijeniti potrošnju plina ukoliko 
ne    
  dobije očitanje od ODS-a do 8. u mjesecu. 
- Brisana je odredba članka 12. stavka 3. koja nije u skladu sa zakonskom regulativom 
- Korigiran je članak 14. stavak 1 
- Izbrisan je članak 14. stavak 2 
- Korigiran je članak 15. stavak 3 na način da je izostavljen izraz opskrbna marža. Sada je to   
  članak 12 
- Brisana je odredba članka 15. stavka 3., a vezano za trošarine 
- Dodan je novi članak 15 kojim se definira dostava podataka o potrošnji plina sukladno 
članku   
  23. stavku 7. Općih uvjeta 
- Korigirana je odredba članka 17. stavka 3., a vezano za obvezu krajnjeg kupca da obavijesti   
  opskrbljivača plinom o ne zaprimanju računa (sada članak 14. stavak 3.) 
- Brisana je odredba članka 17. stavka 5., a vezano za instrumente osiguranja plaćanja 
računa 
- Korigirana je odredba u vezi reguliranih cijena nestandardnih usluga koje se odnose na 
javnu   
  uslugu, na način da se odnose na tržišnu 
- Brisan je članak 26. stavak 1., a vezano za ovjerenu izjavu ustupitelja i primatelja ugovora o   
  solidarnom podmirenju budućih novčanih obveza. 
 
U Ugovoru su izvršene izmjene pojedinih odredbi kako slijedi: 



 
- Izmijenjene su opće odredbe koje se tiču Uvjeta Ugovora i Ugovora (naziv operatora ODS-
a,   
  broj energetske suglasnosti)  
- U ugovoru je dodano da se predmetom ugovora definiraju: uvjeti   
  obračuna, naplata isporučenog plina, prava krajnjeg kupca na podnošenje prigovora, pravo   
  na raskid ugovora, cijena plina i način plaćanja isporučenog plina, kvaliteta plina i kvaliteta   
  opskrbe plinom, rješavanje sporova. 
- Izmijenjene su odredbe obračuna i naplate isporučenog plina (očitanje plinomjera i/ili druge 
-    
  mjerne opreme, način utvrđivanja energije isporučenog plina, način utvrđenja potrošnje 
plina   
  i procjene potrošnje plina) – usklađenje sa zakonskim odredbama Mrežnih pravila plinskog  
 distribucijskog sustava (članak 68 i 69) i Općih uvjeta opskrbe plinom (članak 16. stavak   
 2.,3.,4) 
- Izmijenjene su odredbe o načinu informiranja krajnjeg kupca 
- Dostava podataka o potrošnji i drugih podataka u skladu s člankom 23. stavkom 7. Općih   
  Uvjeta 
- Javna objava opskrbljivača plinom o važećim cijenama i naknadama, vezano uz dio cijene   
  koji se regulira 
- Javna objava opskrbljivača plinom o informaciji o promjeni uvjeta obračuna i naplate   
   isporučenog plina, vezano uz dio cijene  koji se regulira 
- Informacije o pravu na raskid ugovora u slučaju novih nepovoljnih uvjeta (u skladu s 
člankom   
  6. Općih uvjeta) 
- Izmijenjene su odredbe o kvaliteti opskrbe plinom 

- pravo i postupanje na prigovor krajnjeg kupca operatoru distribucijskog sustava na 
kvalitetu plina (u skladu s člankom 67. Mrežnih pravila), 

- način utvrđivanja kvalitete i objava izvještaja operatora distribucijskog sustava o 
kvaliteti plina (u skladu s člankom 57. Mrežnih pravila), 

- pravo i postupanje na prigovor krajnjeg kupca operatoru distribucijskog sustava na 
neispravnost plinomjera i/ili druge mjerne opreme (u skladu s člankom 64. Mrežnih 
pravila), 

- pravo na ugovorenu ili propisanu razinu kvalitete opskrbe plinom, uz način utvrđivanja 
nadoknade u slučaju neispunjavanja ugovorene ili propisane razine kvalitete opskrbe 
plinom, 

 
- Izmijenjene su odredbe o načinu izmjena Uvjeta ugovora i Ugovora, raskidanja Ugovora i   
  rješavanja sporova 
     - način izmjena i dopuna Uvjeta ugovora i Ugovora (donošenje i objava u skladu s člankom 63.   
       točkom 8. Zakona). 

U slučaju da su novi uvjeti ugovora nepovoljniji od uvjeta pod kojima je prvotni ugovor 
sklopljen, krajnji kupac ima pravo na jednostrani prijevremeni raskid ugovora o opskrbi 

plinom bez plaćanja naknade ili bilo kakvih drugih troškova, u roku od 14 dana od dana od 

objave novih uvjeta. 

Nepovoljni uvjeti podrazumijevaju povećanje cijene, kao i druge odredbe ugovora na koje 
opskrbljivač plinom može utjecati, odnosno na dio koji nije reguliran energetskim i drugim 
propisima. 

Kupac može prije isteka ugovora o opskrbi plinom promijeniti opskrbljivača prema pravilima 
kojima se uređuju tržišni odnosi bez naknade za povezane troškove postupka promjene 
opskrbljivača. 



Kupac je obvezan prije početka promjene opskrbljivača dosadašnjem opskrbljivaču podmiriti 
sve nastale dospjele obveze za isporučeni plin. 
Kupac ima pravo odustati od podnesenog Zahtjeva za promjenu opskrbljivača za vrijeme 
trajanja postupka, a prije završetka postupka. 
Kupac ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor o opskrbi plinom, bez naknade, u roku od 14 

(četrnaest) dana od sklapanja Ugovora. 
Krajnji kupac ima pravo na povratak na javnu uslugu opskrbe plinom bez naknade. 

 

 
  

     S poštovanjem,         

   Komunalno Pitomača d.o.o. 

 

 


