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ZAHTJEV 

Za promjenu podataka o krajnjem korisniku plina na OMM i sklapanje ugovora o 

opskrbi plinom s novim krajnjim korisnikom 

 

I PODACI O POSTOJEĆEM KORISNIKU I OMM 

Krajnji korisnik:  

Šifra PP:  

OIB:  

Adresa OMM:  

Šifra OMM:  

 

II PODACI O NOVOM KRAJNJEM KORISNIKU 

Ime i prezime:  

Adresa:  

OIB:  

 

III PRAVNI TEMELJ za promjenu podataka o krajnjem korisniku na OMM (ZAOKRUŽITI): 

1. Kupoprodajni ili darovni ugovor građevine priključene na plinsku mrežu i/ili vlasnički list 

Kod promjene vlasništva građevine ili samostalne uporabne cjeline krajnji kupac dotadašnji vlasnik građevine ili samostalne 

uporabne cjeline dužan je u roku od 30 dana od promjene vlasništva podnijeti zahtjev za raskid ugovora o opskrbi plinom uz 

predočenje odgovarajuće isprave o promjeni vlasništva, a novi vlasnik te građevine ili samostalne uporabne cjeline dužan je 

u istome roku podnijeti zahtjev za sklapanje novoga ugovora o opskrbi plinom uz predočenje odgovarajuće isprave o promjeni 

vlasništva i dostaviti opskrbljivaču plinom očitanje stanja plinomjera koje su suglasno utvrdili dotadašnji i novi vlasnik 

građevine ili samostalne uporabne cjeline. 

2. Rješenje o nasljeđivanju građevine priključene na plinsku mrežu i/ili vlasnički list 

U slučaju smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe, fizička ili pravna osoba pravni slijednik koja je u posjedu građevine ili 

samostalne uporabne cjeline dužna je u roku od 60 dana od dana smrti fizičke osobe ili prestanka pravne osobe obavijestiti o 

tome opskrbljivača plinom. 

Pravni slijednik krajnjeg kupca ima pravo na sklapanje novoga ugovora o opskrbi plinom nakon podmirenja dospjelih novčanih 

obveza na tom obračunskom mjernom mjestu. 

IV OBRAZLOŽENJE 

Ukoliko se pregledom priložene dokumentacije utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti za promjenu temeljem članaka 9, 11. i 12. 

Općih uvjeta opskrbe plinom ('Nar.nov.' 158/13) te ukoliko ne postoje nepodmirena potraživanja na obračunskom mjernom 

mjestu temeljem ovog zahtjeva izvršit će se promjena podataka i sklopiti ugovor o opskrbi plinom s novim krajnjim korisnikom 

s danom podnošenja zahtjeva. 

U suprotnom će se ovaj zahtjev proslijediti na daljnju obradu u odjel općih i pravnih poslova koji će se pismeno očitovati 

podnositelju zahtjeva i postojećem korisniku s uputama kako da ostvare svoja prava. 

Mjesto i datum:  Potpis: 

   

 


