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Temeljem donesenih izmjena i dopuna akata iz područja opskrbe plinom 
krajnjih kupaca: 

- Izmjena i dopuna Općih uvjeta opskrbe plinom 
- Izmjena i dopuna Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava 

Od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije, PLIN VRBOVEC 
d.o.o. donosi Odluku o usklađenju Ugovora o opskrbi plinom, te 
Ugovornih uvjeta opskrbe plinom kupaca iz kategorije kućanstvo sa prije 
naveden aktima. 
 

O D L U K A 
 

O izmjeni i dopuni Ugovora o opskrbi plinom: 
- Usklađenje postojećeg Ugovora o opskrbi plinom sa gore 

navedenim aktima 
O izmjeni i dopuni Ugovornih uvjeta opskrbe plinom krajnjeg kupca iz 
kategorije kućanstvo: 

- Izmjene i dopune obveza Opskrbljivača 
- Izmjene i dopune obveza Kupca 
- Pravo Opskrbljivača na promjenu cijene opskrbe plinom, te pravo 

Kupca na raskid Ugovora o opskrbi i promjenu opskrbljivača uslijed 
nepovoljnije cijene 

- Pravo Kupca na kvalitetu opskrbe plinom 
Korigirani Uvjeti ugovora stupaju na snagu od 01.01.2022. godine. 
 
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. 
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. 
 
Poštovani Kupci zahvaljujemo se na dosadašnjoj suradnji te se veselimo i 
budućoj suradnji. 
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