
Zahtjev za promjenu opskrbljivača plinom
KRAJNJI KUPAC NAPOMENA

(1) Ime i prezime / Naziv tvrtke U slučaju tvrtke ili obrta skraćeni naziv

(2) Ulica i broj

(3) Broj poštanskog ureda i mjesto

(4) OIB

(5) Broj telefona ili mobitela

(6) Datum podnošenja zahtjeva Dan, mjesec, godina

(7)
Koristim pravo na opskrbu plinom u javnoj 
usluzi

Ispunjava samo krajnji kupav iz kategorije 
kućanstvo

OBRČAUNUSKO MJERNO MJESTO NAPOMENA

(8) Identifikacijska oznaka OMM Nalazi se na računu za plin

(9) Ulica i broj Ispunjavati ako je različito od adrese kupca

(10) Broj poštanskog ureda i mjesto Ispunjavati ako je različito od adrese kupca

(11)
Stanje plinomjera očitano od kupca na dan 
podnošenja Zahtjeva

POSTOJEĆI OPSKRBLJIVAČ PLINOM NAPOMENA

(12)
Naziv postojećeg opskrbljivača plinom 
kojeg želim promjeniti

(13) Naziv ostalih opskrbljivača plinom

Ispunjava samo krajnji kupac priključen na 
transportni sustav koji ima više od jednog 
opskrbljivača plinom na OMM - koristi se 
kao informacija

IZJAVE KRAJNJEG KUPCA NAPOMENA

(14)
Naziv novog opskrbljivača s kojim želim 
sklopiti Ugovor o opskrbi plinom

(15)
Datum početka isporuke plina od strane 
novog opskrbljivača

(16)
Želim koristiti proavo na opskbru plinom u 
obvezi javne usulge

Ispunjva samo krajnji kupac iz kategorije 
kućanstvo

(17) Izjava o podmirenju dospjelih računa
Izjavljuem da na dan podnošenja ovog Zahtjeva za promjenu opskrbljivača, prema postojećem 
opskrbljivaču plinom iz (12) nemam nepodmirenih dospjelih računa.

(18) Izjava o promjeni opskrbljivača Izjavljujem da za obračunsko mjesto iz ovog Zahtjeva nije u tijeku promjena opskrbljivača.

(19)
Izjava da je krajnji kupac upoznat s uvjetima 
opskrbe plinom

Izjavljujem da sam upoznat/a sa sadržajem Ugovora o opskrbi plinom ponuđenog od Novog 
opskrbljivača, koji se obvezujem nakon provedbe promjene opskrbljivača i potpisati, te sa sadržajem 
Općih uvjeta opskrbe plinom i Uvjeta opskrbljivača.

(20) Izjava o suglasnosti
Izjavljujem da sam suglasan/sna, da Novi opskrbljivač, u moje ime, a temeljem ovog Zahtjeva:                                                                                                                                
- pokrene promjenu opskrbljivača plinom,                                                                                                                                
- pribavi i raspolaže podacima o obračunskom mjernom mjestu iz Zahtjeva i povijesnoj potrošnji.

U ____________________ , dana ____________________ Potpis krajnjeg kupca _________________________________________

Obrada osobnih podataka krajnjeg kupca iz ovog Zahtjeva obavljat će se samo u svrhu promjene opskrbljivača plinom, a u skladu s odredbama važećih propisa o zaštiti osobnih podataka.


