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Zagreb, 23. prosinca 2014. 

 

     

PREDMET:  Popratni dokument uz Prijedlog Pravila o promjeni opskrbljivača 

električnom energijom 

 

I) UVOD 

Zakon o tržištu električne energije („Narodne novine“, broj 22/12) u članku 47. stavak 3. 

propisuje Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (dalje: HERA) obvezu donošenja Pravila 

o promjeni opskrbljivača električnom energijom. 

U izradi ovog Prijedloga Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom uzeti su u 

obzir komentari iz postupka javne rasprave na Prijedlog Pravila o promjeni opskrbljivača 

električnom energijom koja je održana u razdoblju od 20. svibnja do 4. lipnja 2014. godine. 

II) PREDMET PRIJEDLOGA PRAVILA O PROMJENI OPSKRBLJIVAČA 

ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

Sukladno članku 47. stavku 3. Zakona o tržištu električne energije, Prijedlog Pravila o promjeni 

opskrbljivača električnom energijom obuhvaća sljedeći sadržaj: 

1. Opće odredbe, 

2. Definicije izraza i načela, 

3. Zahtjev za promjenu opskrbljivača, 

4. Provjera usklađenosti podatak o krajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu, 

5. Sklapanje novog ugovora o opskrbi električnom energijom, 

6. Uvjeti koje mora ispunjavati novi opskrbljivač u svezi s energijom uravnoteženja, 

7. Pravo na promjenu opskrbljivača u uvjetima opskrbe u okviru javne usluge, 

8. Promjena opskrbljivača u slučaju prijenosa vlasničkog prava odnosno prava na korištenje 

građevine, 

9. Rješavanje sporova vezanih uz promjenu opskrbljivača, 

10. Pristup Agencije podacima o promjeni opskrbljivača, 

11. Nadzor, 

12. Prijelazne i završne odredbe. 
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III) OSVRT NA BITNE ODREDBE PRIJEDLOGA PRAVILA O PROMJENI 

OPSKRBLJIVAČA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

U prijedlogu ovih Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom usvojena su sljedeća 

načela: 

1. Postupak promjene opskrbljivača provodi operator distribucijskog sustava odnosno 

operator prijenosnog sustava, korištenjem sučelja za razmjenu podataka. 

2. Postupak promjene opskrbljivača započinje danom primitka zahtjeva za provjeru 

usklađenosti podataka, a završava danom sklapanja ugovora o opskrbi električnom 

energijom. 

3. Postupak promjene opskrbljivača provodi se bez posebnog očitanja brojila od strane 

operatora prijenosnog sustava odnosno operatora distribucijskog sustava. 

4. Postojeći ugovor o opskrbi električnom energijom raskida se na način da operator 

prijenosnog sustava odnosno operator distribucijskog sustava obavještava postojećeg 

opskrbljivača o izvršenoj promjeni opskrbljivača. 

5. Novi opskrbljivač i krajnji kupac sklapaju ugovor o opskrbi električnom energijom nakon 

što novi opskrbljivač od operatora distribucijskog sustava odnosno operatora prijenosnog 

sustava zaprimi potvrdu o usklađenosti podataka i podatke o razgraničenju potrošnje. 

Propisan je rok za prilagodbu uvjeta poslovanja operatora distribucijskog sustava odnosno 

operatora prijenosnog sustava te opskrbljivača Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom 

energijom. 

Nadzor nad provedbom ovih Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom obavlja 

HERA. 

 


