
 
I - PODACI O NOVOM KRAJNJEM KORISNIKU – podnositelju zahtjeva  

Ime i prezime    

 

 
PLINARA  
ISTOČNE 
SLAVONIJE d.o.o. 
 

Adresa:   

Novi - OIB:   

    
Ohridska 17, 32100 Vinkovci 
e-mail: pis@pis.com.hr 
tel: 032/304-336 
fax: 032/304-338 

 
 

Novi - PP:   

   

PM:   
  

ZAHTJEV ZA : □ promjenu podataka o krajnjem korisniku plina na OMM Ur.broj:  

 □ sklapanje novog ugovora opskrbi plinom   

 
 
II PODACI O OBRAČUNSKOM MJERNOM MJESTU 
 

STARI krajnji korisnik: □ PRAVNA OSOBA   □ FIZIČKA OSOBA OIB: 

STARI PP - Ime i prezime/naziv:  

Naselje, ulica i broj:  

Broj i datum Ugovora o opskrbi:   

Broj plinomjera:   

Stanje plinomjera:   

Dugovanje:   

 
III PRAVNI TEMELJ za promjenu podataka o krajnjem korisniku na obračunskom mjernom mjestu: 
 
1. Kupoprodajni ugovor građevine priključene na plinsku mrežu 

 
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.  
Obračun na temelju očitanja stanja plinomjera kod promjene vlasništva ili prema zadnjem obračunu temelj je razgraničenja ugovornih 
odnosa opskrbljivača plinom i operatora distribucijskog sustava ili operatora transportnog sustava s dotadašnjim i novim vlasnikom 
građevine ili samostalne uporabne cjeline 

 
2. Rješenje o nasljeđivanju građevine priključene na plinsku mrežu 

 
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. 

 
 
 

  

MJESTO I DATUM  POTPIS PODNOSITELJA 
MP 

PRIMJEDBE (popunjava distributer)   

   

Datum pregleda dokumentacije:_____________________ Potpis_____________________________ 

 

mailto:pis@pis.com.hr

