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Telefon: 0800 8813 
Telefaks: 031 207 113 
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www.hep.hr/plin 

 

 
• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR DAMIR PEĆUŠAK •  

• IBAN HR4423600001102456085 • ZAGREBAČKA BANKA d.d. • MATIČNI BROJ 1582615 • OIB 41317489366 • TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU •  
• MBS 030070500 • UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL 20.000,00 HRK • www.hep.hr/plin • 

 

 

IZJAVA   

O SOLIDARNOM PODMIRENJU NOVČANIH OBVEZA 
 

Prenositelj 

Kupac prenositelj ugovora: ime i prezime fizičke osobe / naziv pravne osobe 

Adresa krajnjeg kupca (mjesto i poštanski broj, ulica i kbr.) 

Osobni identifikacijski broj (OIB) 

Kontakt: (telefon, e-mail) 

 
 

Primatelj 

Kupac primatelj ugovora: ime i prezime fizičke osobe / naziv pravne osobe 

Adresa krajnjeg kupca (mjesto i poštanski broj, ulica i kbr.) 

Osobni identifikacijski broj (OIB) 

Kontakt: (telefon, e-mail) 

 
 

Lokacija OMM-a i ugovor o opskrbi plinom 

Adresa obračunskog mjernog mjesta (mjesto i poštanski broj, ulica i kbr.) 

Broj ugovora o opskrbi plinom (koji se prenosi) 

 
 
 

Mjesto i datum 

 
 
 

 
Prenositelj ugovora  Primatelj ugovora  Za HEP-PLIN d.o.o. 

 

PRAVNE OSOBE PEČATIRAJU IZJAVU 

OVJERITI KOD JAVNOG BILJEŽNIKA 

*Prenositelj i primatelj ugovora potpisom potvrđuju točnost i potpunost osobnih i drugih podataka navedenih u ovoj izjavi. 

*Izjava se daje sukladno čl.11. Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 50/18), te njome prenositelj ugovora daje nalog HEP PLIN-u d.o.o. izvrši prijenos gore naznačenog 
ugovora o opskrbi na naznačenog primatelja. 

*Prenositelj izjavljuje da od dana prijenosa ugovora o opskrbi solidarno odgovara i jamči za sve novčane obveze po gore navedenom ugovoru, te se izričito 
obvezuje da će podmiriti sve buduće novčane obveze i nastala dugovanja primatelja za cijelo vrijeme trajanja prijenosa ugovora. 

*U skladu s preuzetom obvezom prenositelj je suglasan da se HEP PLIN d.o.o. može naplatiti bilo od njega ili primatelja ili obojice u isto vrijeme po svom 
vlastitom izboru, a prenositelj i primatelj će svoje imovinsko pravne odnose rješavati međusobno. 

*Prenositelj se obvezuje pisanim putem obavijestiti HEP-PLIN d.o.o. o prestanku prijenosa ugovora. 

*Podnositelj zahtjeva potpisom potvrđuje da su mu uručena Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18, NN 88/19,NN 36/20) i Opći uvjeti 
opskrbe plinom (NN 50/18, NN 88/19, NN 39/20, NN 100/21), odnosno da će iste preuzeti s Interneta ili na drugi odgovarajući način. 

Podnositelj zahtjeva upoznat je sa Izjavom o privatnosti HEP PLIN-a d.o.o.. Sva prava, informacije o svrhama prikupljanja, opis procedura prikupljanja, informacije 
o vremenu čuvanja podataka te sve dodatne informacije koje se odnose na zaštitu podataka možete pročitati u Izjavi o privatnosti dostupnoj na našoj službenoj 
web stranici. 

 

 


