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PLINARA d.o.o. PULA za opskrbu plinom; 52 100 Pula, Industrijska 17 
Tel. (052) 534 944;     Fax. (052) 534 804;     E-mail: plinara@plinara.hr 

- u svojstvu OPERATORA PLINSKOG DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA (ODS) na koncesijskom 
području Istarske županije 

 
Mjesto i datum: ____________________ 
 

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ENERGETSKIH UVJETA 
za priključenje na plinski distribucijski sustav prirodnog plina 

 

br. ______________ 

 
Označiti sa „X“ pripadajuća polja. 

 
PODOSITELJ ZAHTJEVA: 

 GRAĐEVINA U GRADNJI                                     
(podnosi nadležno upravno tijelo) 

  POSTOJEĆA GRAĐEVINA                                      
(podnosi Investitor ili Vlasnik grañevine) 

      NADLEŽNO UPRAVNO TIJELO:        Status: 

  NOVI KORISNIK/KUPAC 

  POSTOJEĆI KORISNIK 

 Zahtjev u postupku izdavanja:   Zahtjev u svrhu: 

  Lokacijske dozvole   priključenja 

  Rješenja o uvjetima grañenja   povećanja priključnog kapaciteta 

  Rješenja o izvedenom stanju   promjene - preinake na priključku 

    spajanja više obračunskih mjernih mjesta 

    razdvajanja obračunskog mjernog mjesta 

    promjene kategorije potrošnja 

     

 
 

PODACI O - INVESTITORU - VLASNIKU – GRAĐEVINE: 

  Fizička osoba   Pravna osoba 
 

Ime i prezime/Naziv tvrtke:  

Adresa:  

OIB/MB (porezni broj): OIB: MB: 

Broj žiro računa: 
(pravne osobe) 

 
 

  

Osoba za kontakt: tel/fax E-mail 
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PODACI O – MJESTU GRADNJE – LOKACIJI POSTOJEĆE – GRAĐEVINE: 
(za čije se priključenje traže energetski uvjeti) 

Grañevina: 
 

Ulica i kućni broj: Kat.čestica: 

Poštanski broj i mjesto: Kat.općina: 

 
PODACI O VRSTI GRAĐEVINE: 

  obiteljska kuća  poslovna zgrada 

  višestambena zgrada  gospodarska grañevina 

  stambeno-poslovna zgrada  industrijska grañevina 

  ustanova   

 
OPIS PLINSKE INSTALACIJE: 

 Plinska (unutrašnja) instalacija:  nova  postojeća (rekonstrukcija) 

 
ENERGETSKO-TEHNIČKI PODACI: 

Namjena korištenja plina:  kuhanje  priprema san. vode  grijanje prostora 

 hlañenje  tehnol. proces  ostalo: 

Kategorija kupca:  kućanstvo  poduzetništvo (povlašteni kupac) 

 Qgod < 1 mil. m3  Qgod > 1 mil. m3  Qgod > 5 mil. m3 

Zbroj max. satnih potrošnji svih plinskih trošila:                                               
________________  m3/h 

Min. satna potrošnja najmanjeg trošila:                   
_________________  m3/h 

Ukupna godišnja potrošnja svih plinskih trošila:  _____________________  m3/god 

Potreban pretlak plina na trošilima:     20 mbar  _________ mbar 

Broj obračunsko mjernih mjesta: Površina grañevine: ___________________ m2 

Opis plinofikacije grañevine/Napomene (Obvezno ispuniti): 
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Dokumentacija priložena zahtjevu: 

GRAĐEVINA U GRADNJI 
(podnosi nadležno upravno tijelo) 

• Kopija (izvod) katastarskog plana (< 6 mj.) 

• Dokaz* o pravu vlasništva zemljišta/grañevine) 

 Idejni projekt za ishoñenje Lokacijske dozvole  

 Idejni projekt za ishoñenje Rješenja o uvjetima grañ.  

 Snimak izvedenog stanja  

   

 
POSTOJEĆA GRAĐEVINA 
(podnosi Investitor ili Vlasnik grañevine) 

• Kopija katastarskog plana, stari i novi premjer (< 6 mj.) 

• Dokaz* o pravu vlasništva (zemljišta/grañevine) 

• Fizičke osobe: Preslik osobne iskaznice 

• Pravne osobe: Izvadak iz sudskog registra / obrtnica / rješenje o obavljanju upisanih 
djelatnosti 

 Rješenje o uvjetima grañenja  

 Potvrda glavnog projekta  

 Grañevinska dozvola  

 Rješenje o izvedenom stanju  

 Potvrda izvedenog stanja  

 Uvjerenje DGU/katastra (za objekte < 15.02.1968.)  

   

* Dokazom o pravu vlasništva smatraju se: ZK izvadak (< 6 mj.) / kupoprodajni ugovor / rješenje o 

nasljeñivanju / darovni ugovor / ugovor o pravu grañenja / ugovor o zajedničkom financiranju 

 
 
 
 

 Potpis podnositelja zahtjeva: _______________________ 
 
 

 


