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ZELINSKE KOMUNALIJE d.o.o., Sv. Ivan Zelina, K. Krizmanić 1, OIB: 55460105464, zastupano po 
direktoru Ivanu Dananić, dipl.ing., u svojstvu Opskrbljivača u obvezi javne usluge (u daljnjem tekstu: 
Opskrbljivač) 

i 
 
IME I PREZIME/NAZIV, Sjedište, Adresa, OIB, u svojstvu Krajnjeg kupca (u daljnjem tekstu: Kupac) 
 
 
sklopili su  

 

 

U G O V O R  
O OPSKRBI PLINOM 

U OBVEZI JAVNE USLUGE 
br: _______/_______. 

 
 

Članak 1. 
(1) Ovim Ugovorom o opskrbi plinom (u daljnjem tekstu: Ugovor) uređuju se međusobni odnosi između 
Opskrbljivača i Kupca, primjenjujući Opće uvjete opskrbe plinom (u daljnjem tekstu: Opći Uvjeti),a u skladu s 
energetskom suglasnosti br. _____________________, koja je sastavni dio Ugovora. 
 
(2) Opskrbljivač će isporučivati i prodavati plin, 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 – rujan 2020. (u daljnjem tekstu: Ugovorni uvjeti) koji su sastavni dio 
ovog Ugovora, koje Kupac prihvaća, što potvrđuje svojim potpisom Ugovora. 
 
 

Članak 2.  
   
(1)Ugovorne strane utvrđuju osnovne podatke o obračunskim mjernim mjestu Kupca na kojem će se isporučivati 

plin temeljem ovog Ugovora: 
 

Identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta (OMM):  

Naziv OMM:  

Adresa OMM:  

Broj energetske suglasnosti:  

Broj brojila/broj korektora:  

Priključni kapacitet (kWh/h):  

Namjena potrošnje plina: grijanje      

Tarifni model:  

Ugovorena količina za godišnje razdoblje (kWh):  

 
 

Članak 3. 
(1) Opskrbljivač se obvezuje opskrbljivati Kupca ugovorenom količinom plina iz članka 2. Ovog Ugovora., tijekom 
ugovornog razdoblja.  
(2) Isporuka plina obavlja se  na obračunskom mjernom mjestu Kupca, a započinje __________________ godine. 

(2) Mjerni podaci utvrđivati će se mjerilima i opremom ugrađenom na obračunskom mjernom mjestu. 

(3) Sve promjene broja plinomjera, korektora i plombi na obračunskom mjernom mjestu Kupca utvrditi će se 

zapisnikom o nastalim promjenama Operatora distribucijskog sustava ( u daljnjem tekstu: ODS), činiti će 

sastavni dio Ugovora te će se primjenjivati na njega od dana dostave zapisnika Opskrbljivaču bez sklapanja 

Aneksa Ugovora. 

(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. 
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Članak 4. 
(1) Opskrbljivač se obvezuje opskrbu Kupca obavljati pouzdano i kvalitetno, te isporučivati prirodni plin 
standardne kvalitete kako je propisno Općim uvjetima u Prilogu 2. Tablica 3., Mrežnim pravilima plinskog 
distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: Mrežna pravila) i Pravilnikom o organizaciji tržišta prirodnog plina. 
(2) Kupac ima pravo na ugovorenu ili propisanu razinu kvalitete opskrbe plinom sukladno Općim uvjetima. 
Podatke o svojstvima i sastavu prirodnog plina uključujući donju ogrjevnu vrijednost za svako obračunsko 
razdoblje objavljuje se na službenim stranicama Opskrbljivača www.zelkom.hr . Kupac ima pravo na nadoknadu 
u slučaju neispunjenja garantiranih standarda opskrbe od strane opskrbljivača i nadležnog ODS-a u skladu sa 
Ugovornim uvjetima. 
(3) Utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav, koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava 
obveza je Operatora transportnog sustava, a ODS je odgovoran za praćenje parametara kvalitete plina. 
(4) Kupac je dužan redovito i pravovremeno obavijestiti Opskrbljivača o očekivanim poremećajima u dinamici u 
preuzimanju plina, a kako bi Opskrbljivač mogao pravodobno reagirati i na odgovarajući način ukloniti ili umanjiti 
posljedice poremećaja. 
(5) 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 članku 24. Općih 
uvjeta iIi Povjerenstvu za reklamacije Opskrbljivača sukladno čl. 25 a. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne 
novine“, br. 41/14, 110/15,14/19).    
 

Članak 5.  
   
(1) Cijena prirodnog plina jednaka je iznosima tarifnih stavki utvrđenih na temelju Metodologije utvrđivanja tarifnih 
stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.  
(2) Opskrbljivač se obvezuje na svojim internetskim stranicama www.zelkom.hr javno objaviti sve promjene 
vezane uz reguliranu cijenu plina, odnosno iznos primjenjivih tarifnih stavki i Cjenik nestandardnih usluga 
Opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge.  
(3) Kupac može pisanim putem na adresu Opskrbljivača, ili telefonom na broj: 01/2040 760, ili e-mailom na 
adresu: info@zelkom.hr, uz naznaku identifikacijskog broja obračunskog mjernog mjesta, zatražiti informaciju o 
važećim cijenama ili naknadama, potrošnji plina i povezanim troškovima isporuke plina.  
 
 

Članak 6.  
(1) Očitanje plinomjera radi utvrđivanja količine preuzetog plina na obračunskom mjernom mjestu Kupca obavljat 
će ODS sukladno čl. 68. Mrežnih pravila. 
(2) Energija isporučenog plina, utvrđuje se kao umnožak količine plina utvrđene prema članku 56. Mrežnih pravila, 
te iznosa ogrjevne vrijednosti isporučenog plina, utvrđene sukladno članku 57. Mrežnih pravila i izražava se kao 
cjelobrojna vrijednost u kWh.  
(3) Plinski priključak, plinomjer i druga mjerna oprema te oprema za regulaciju tlaka na obračunskom mjestu 
sastavni je dio distribucijskog sustava i vlasništvo ODS-a, a ODS je dužan o svom trošku istu održavati i 
umjeravati.  
(4) Kupac je dužan ODS-u omogućiti pristup do priključka i obračunskog mjernog mjesta, a ako to ne omogući, 
ODS nakon dva uzastopna pokušaja ima pravo ograničiti ili obustaviti isporuku plina.  

 

 
Članak 7. 

   
(1) Na temelju očitanih stanja plinomjera Opskrbljivač će u skladu s aktualnom cijenom iz članka 5. Ugovora 

dostaviti račun s navođenjem roka plaćanja od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa.  

(2) Ukoliko Opskrbljivač nema podatke o isporučenim količinama plina od ODS-a u propisanim rokovima, 

Opskrbljivač će ispostaviti račun za obračunsko razdoblje prema procijenjenim količinama. 

(3) Ako Kupac ne zaprimi račun za isporučeni plin, dužan je o tome obavijestiti Opskrbljivača, a isti mu je dužan 

bez odlaganja i troškova izdati presliku računa.  

(4) Za kašnjenje u plaćanju Opskrbljivač će obračunati zakonsku zateznu kamatu sa rokom plaćanja od najmanje 

10 dana od dana izdavanja računa. 

http://www.zelkom.hr/
http://www.zelkom.hr/
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(5) Ako Kupac ne plati dospjelu obvezu, Opskrbljivač će dostaviti pisanu opomenu s rokom dospijeća 10 (deset) 

dana, a ukoliko niti u roku iz opomene ne podmiri dospjelu obvezu, dostavit će pisanu obavijest o obustavi 

isporuke plina, s krajnjim rokom podmirenja dospjele obveze od tri (3) dana.  

(6) Ako Kupac ne plati svoje novčane obveze ni nakon isteka roka iz stavka 3. ovog članka Opskrbljivač će dati 

nalog ODS da Kupcu obustavi daljnju isporuku plina.  

(7) Nakon podmirenja svih troškova povezanih s ograničenjem ili obustavom isporuke te ispunjenja tehničkih i 

sigurnosnih uvjeta, Opskrbljivač će u roku od jednog (1) dana od dana podmirenja obveza od ODS-a zatražiti 

nastavak isporuke plina sukladno čl. 77. Mrežnih pravila. 

 

 

Članak 8. 
(1) Ako Kupac dotadašnji vlasnik u roku od 30 dana od dana promjene vlasništva nije podnio zahtjev za raskid 
ugovora, Opskrbljivač može na zahtjev novog vlasnika uz predočenje odgovarajućih isprava sklopiti ugovor o 
opskrbi s danom zadnjeg obračuna  nakon podmirenja svih novčanih obveza vezanih uz to mjerno mjesto . 
  
(2) Kod promjene vlasništva građevine Kupac dotadašnji vlasnik građevine dužan je u roku od 30 dana od 
promjene vlasništva podnijeti zahtjev za raskid ovog Ugovora uz predočenje odgovarajuće isprave i očitanje 
stanja plinomjera koje su suglasno utvrdili dotadašnji i novi vlasnik građevine.  
(3) Ako Kupac dotadašnji vlasnik u roku od 30 dana od dana promjene vlasništva nije podnio zahtjev za raskid 
ugovora, Opskrbljivač može na zahtjev novog vlasnika uz predočenje odgovarajućih isprava sklopiti ugovor o 
opskrbi s danom zadnjeg obračuna  nakon podmirenja svih novčanih obveza vezanih uz to mjerno mjesto . 

 

 

Članak 9. 
   
(1) Sklapanjem ovog Ugovora ugovorne strane se obvezuju da tijekom važenja Ugovora u cijelosti prihvaćaju 
odredbe Općih uvjeta, Ugovornih uvjeta Opskrbljivača plinom, Mrežnih pravila, Mrežnih pravila transportnog 
sustava (NN 50/18), Pravila o organizaciji tržišta plina (NN 3/2017), Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za 
transport prirodnog plina (NN 48/18 i 58/18), Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 
48/18), Metodologije utvrđivanja tarifnih stavki za javnu opskrbu plinom i zajamčenu opskrbu (NN 34/18), 
Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i 
javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/18) i Metodologije utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava 
(NN 49/16)   
(2) Ukoliko dođe do promjene zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na ovaj Ugovor u dijelu regulirane 
cijene, isti će se uskladiti s novim zakonskim propisima obavještavanjem Kupca bez sklapanja aneksa ovom 
Ugovoru.  
(3) Ovaj Ugovor može se dopuniti ili izmijeniti uz obostranu suglasnost ugovornih strana u pisanom obliku ili 
promjenom zakonske regulative plinskog gospodarstva.  
(4) Ovaj Ugovor raskida se podnošenjem pismenog podneska najmanje 15 dana prije nadnevka s kojim se želi 
raskinuti, prestankom jedne od ugovornih strana ili nastupom drugih okolnosti relevantnih za primjenu ovog 
Ugovora sukladno ĉl. 11. do 15. Općih uvjeta.   
(5) Opskrbljivaĉ će prihvatiti raskid ovog Ugovora pod uvjetom da je Kupac podmirio sve svoje novčane obveze 
koje su proizašle tijekom njegove primjene. 
 

 
Članak 10. 

(1) Ovaj Ugovor sklapa se 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 primjenjivati odredbe 
Ugovornih uvjeta za opskrbu plinom u obvezi javne usluge Opskrbljivača. 
 
 

Članak 11. 
(1) Ugovor prestaje važiti u slučaju smrti fizičke osobe, raskida Ugovora ili nastupa drugih okolnosti za prestanak 
Ugovora. 
(2) Opskrbljivač je dužan odmah po saznanju o prestanku Ugovora o tome obavijestiti ODS i zatražiti obustavu 
isporuke plina. 
(3) Kupac može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid Ugovora sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana. 
Kupac mora na dan raskida Ugovora imati podmirene sve svoje dospjele obveze, te omogućiti očitanje brojila.  
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(4) Opskrbljivač ima pravo prijevremeno raskinuti Ugovor zbog kršenja Ugovora uz pisanu obavijest Kupcu. 
(5) Smatra se da je Obavijest o raskidu Ugovora zaprimljena od druge strane protekom 3 (tri) dana od dana 
predaje na poštu obavijesti o raskidu putem preporučene pošiljke. 
(6) Opskrbljivač će Kupcu ispostaviti račun za isporučeni plin, pružene nestandardne usluge i druge obveze 
Kupca nastale do dana raskida Ugovora. Ukoliko Kupac nije raskinuo Ugovor sukladno stavku 3 ovog članka i/ili 
nije omogućio očitanje brojila, zbog čega Opskrbljivač ne može ispostaviti račun, Kupac je dužan podmiriti 
isporučeni plin do prvog idućeg mogućeg očitanja brojila odnosno utvrđenog stanja plinomjera. 
 (7) Za slučajeve koji nisu uređeni ovim Ugovorom, Ugovornim uvjetima odnosno odredbama propisa iz područja 
opskrbe plinom, primjenjivat će se važeće odredbe Zakona o obveznim odnosima. 

 
 

Članak 12. 
Ugovorne strane suglasno utvrđuju kontaktne podatke ugovornih strana:    
        
Za OPSKRBLJIVAČA                                                              Za KUPCA 
 
Ime i prezime:  Mario Kelebuh                                                Ime i prezime:  _______________________ 
 
Telefon:            01/2040 750                                                   Telefon:           _______________________   
      
e-mail:              maio.kelebuh@zelkom.hr                               e-mail:             _______________________ 

 
 
 

Članak 13. 
(1) Sve eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti međusobnim 
sporazumom, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda.  
 
 

Članak 14. 
(1) Potpisom ovog Ugovora, ugovorne strane potvrđuju da su ga pročitale i razumjele te s obzirom da on 
predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju , prihvaćaju sva prava i obveze, kao i pravne posljedice koje iz njih 
proističu te se odriču prava na pobijanje iz razloga njegova nerazumijevanja.  
 
 

Članak 15. 
(1) Ovaj Ugovor sklopljen je u dva (2) istovjetna primjerka, od koji svaka ugovorna strana zadržava po jedan (1) 
primjerak. 
 
 
 
U Svetom Ivanu Zelini, _________________ godine. 
 
 
 
 
 
 
 
                               KUPAC:                                                                             OPSKRBLJIVAČ: 
                                                                                                                               DIREKTOR: 
 
 
 
       ______________________________                                                    Ivan Dananić, dipl. ing. 

 


