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Na temelju članka 47' stavka3. Zakona o tľžištu električne energije (,,Naľodne novine", broj
22lI3) Hrvatska energetska ľegulatoľna agencija je na 11. sjednici Upravnog vijeća odrŽanoj
18. svibnja 2015. donijela

ODLUKU

1. Donose se Pravila o pľomjeni opskľbljivača električnom energijom.

2. Pravila o promjeni opskĺbljivača elektľičnom energijom objavit će se u ,,Narodnim
novinama".

3. ova odluka objavit ie se na internetskoj stranici Hrvatske energetske ľegulatorne
agencije.

4. ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
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HRVATSKA ENERGETSKA RBGULATORNA AGENCIJA
Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o trŽištu elektľične energije (''Narodne novine'', broj
22lI3), Hľvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upľavnog vijeóa odľžanoj 18.

svibnja 2015. godine donijela

PRAVILA O PROMJENI OPSKRBLJIVACA ELEKTRICNOM
ENERGIJOM

I. OPCE ODREDBE

Članak 1.

ovim Pľavilima o promjeni opskĺbljivača električnom eneľgijom (u daljnjem tekstu: Pravila)
uređuju se uvjeti i postupak proĄene opskĺbljivača elektľičnom energijom (u daljnjem tekstu:
opskľbljivač)' a osobito:

- postupak promjene opskĺbljivača'

- obveze operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava u postupku
promjene opskľbĘivača,

- obr"r" opskĺbljivača u postupku pľomjene opskľbljivača,

- pravo na promjenu opskrbljivača u uvjetima opskĺbe u okviru javne usluge.

Članak2.

(l) ova Pravila dužanje primjenjivati opskĺbljivač, operator prijenosnog sustava odnosno
opeľator distribucijskog sustava (u daljnjem tekstu: operator sustava) i kľajnji kupac.

(2) ova Pravila primjenjuju se u postupku promjene opskĺbljivača u kojem kľajnji kupac
podnosi zahtjev za sklapaĺje novog ugovora o opskĺbi električnom energijom kĺajnjeg
kupca (u daljnjem tekstu: ugovor o opskľbi) s novim opskľbljivačem koji nije pod obvezom
javne usluge ili s novim opskĺbljivačem koji pruža uslugu opskĺbe u okviru univerzalne
usluge, izuzęv promjene opskľbljivača u kojoj krajnji kupac po automatizmu koristi
opskĺbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge odnosno kľajnjeg kupca koji
prelazi u zajamčenu opskľbu elektľičnom energijom.

il. DEFINICIJEIZRAZA I NACELA

Članak 3.

(I) Izrazi koji se koľiste u ovim Pľavilima imaju značenje utvľđeno zakonima kojima se
uređuje eneľgetski sektoľ, ľegulacija energetskih djelatnosti i tľŽište električne eneľgije, kao
i propisima donesenim na temelju tihzakona.

(2) U ovim Pravilima koriste se i izrazi koji imaju sljedeće značenje:
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- očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača - oěitanje koje se pľovodi u
postupku pľomjene opskrbljivača zaWajnje kupce iz kategorije kućanstvo, u slučaju
kadarazgraničenje potrošnje nije moguće utvrditi na drugi način,

- mreža_ prijenosna ili distľibucijska mteža,

- novi opskĺbljivač _ opskrbljivač s kojim kĺajnji kupac sklapa novi ugovoľ o opskrbi,

- postojeći opskĺbljivač - opskľbljivač koji opskľbljuje kĺajnjeg kupca do dana početka
primjene novog ugovora o opskľbi'

- potvrda o usklađenosti podataka _ dokument kojim operator sustava na definirani način
putem sučelja zaruzmjenu podataka obavještava opskľbljivača o usklađenosti podataka
na obračunskom Ąeľnom mjestu,

- ľadni dan - svaki dan osim subote, nedjelje, praznika i blagdana u Republici Hľvatskoj,

- razgraničenje potrošnje - utvľđivanje obveze kĺajnjeg kupca prema postojećem
opskľbljivaču i prema novom opskľbljivaču,

- sučelje zarazmjenu podataka - sučelje koje definira i osigurava operator sustava putem
kojega se elektroničkim putem razmjenjuju podaci između novog opskĺbljivača,
operatora sustava i postoj eóeg opskĺblj ivača.

Članak 4.

(1) Postupak pľomjene opskľbljivača provodi se zasebno Za svako obraěunsko mjeľno mjesto
kĺajnj eg kupca iz kategorĹje kućanstvo'

(2) Postupak promj ene opskĺblj iv aěa može se provoditi istodobno i za dva ili više obračunskih
mjernih mjesta kĺajnjeg kupca iz kategońje poduzetništvo, pri čemu je u zahtjew Za

sklapanje novog ugovoľa o opskľbi iz ćIanka 11. stavka 2' ovih Pľavila potrebno navesti
svako pojedinaěno obľačunsko mjerno mjesto.

(3) Postupak pľomjene opskľbljivača ne smije se istodobno provoditi s dva ili više
opskĺbljivača na istom obračunskom mjernom mjestu.

Članak 5.

(1) Radi osiguľanja razvidnosti i jednakog tľetmana svih opskrbljivač,a, kĺajnji kupac je dužan
SVę infoľmacije yezane uZ postupak promjene opskĺbljivača zatľažiti od novog
opskrbljivača'

(2) Novi opskľbljivač duŽan je kľajnjem kupcu pružiti sve informacije o posfupku promjene
opskľbljivač,a i pruŽati mu stľučnu podľšku i pomoć u postupku pľomjene opskľbljivača.

(3) Komunikacija između novog opskľbljivača' operatoľa sustava i postojećeg opskĺbljivača u
postupku promjene opskľbljivača pľovodi se iskljuěivo putem sučelja za razmjenu
podataka.
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ru. ZAÍITJEV ZA SKLAPANJE NoVoG UGoVoRA o OPSKRBIZA
KRAJNJE KUPCE IZ KATEGORIJE KUĆANSTVo

Članak 6.

(1) Nakon što se kľajnji kupac odlučio za novog opskĺbljivača, podnosi mu zahtjev za
sklapanje novog ugovora o opskĺbi.

(2) Zahtjev za sklapanje novog ugovora o opskĺbi osobito sadrži:

- podatke o kľajnjem kupcu (ime i prezime, osobni identifikacijski bľoj (oIB)' adresa i
bľoj fiksnog/mobilnog telefona), a za zajedničku potrošnju podatke o predstavniku
suvlasnika, upľavitelju ili osobi koju su korisnici zajedničke potrošnje ovlastili za
zastupanje pľema trećim osobama (ime i prezime, osobni identifikacijski bľoj (oIB)'
adľesa i broj fiksnog/mobilnog telefona odnosno naziv pľavne osobe, osobni
identifikacijski broj (oIB), adresa i bľoj fiksnog/mobilnog telefona),

- podatke o obračunskom mjernom mjestu (bľoj i adresa obračunskog mjernog mjesta),

- podatak o jedinstvenoj oznaci taľifnog modela novog opskľbljivača,

- podatke o stanju brojila obračunskog mjernog mjesta zakoje je zatraŽeĺa promjena
opskĺbljivača i datum očitanja,

- odľedbu kojom kľajnji kupac potvrđuje daje upoznat s uvjetima ugovora o opskľbi'
pravilima o promjeni opskľbljivača, važećim uvjetima opskĺbljivača za opskľbu
električnom energijom te općim uvjetima za korištenje mreže i opskľbu električnom
energije,

- ovlaštenje kľajnjeg kupca operatoľu sustava za raskid ugovor o opskľbi s postojeóim
opskľbljivačem'

- ovlaštenje novom opskľbljivaču da za |<rajnjeg kupca obavĘa sve radnje vezane Za
postupak promj ene opskĺblj ivača,

- očekivani danpočetkapľimjene novog ugovoľa o opskrbi,

- trajanje ugovora o opskĺbi, uvjete za obnav|janje i raskid ugovora o opskľbi ili pľestanak
pružaĺja usluga.

(3) ovlaštenje iz stavka 2. podstavka 7. ovoga članka posebno se odnosi na pravo novog
opskľbljivača da od opeľatora sustava pľibavi mjerne podatke o potrošnji električne
energije s obračunskog mjernog mjesta kĺajnjeg kupca, kĺivulju opteľećenja sukladno
propisima kojima se uľeđuje pľimjena nadomjesnih kľivulja opterećenja te oznaku
karakteľistične skupine kupaca zarazdoblje đo 12 mjeseci koji prethode početku postupka
promjene opskĺbljivača, a koje je opeľator sustava dužan dati odnosno staviti na
raspolaganj e novom opskrblj ivaču.

(4) očekivani dan početka priĄene novog ugovoľa o opskĺbi iz stavka 2. podstavka 8. ovoga
članka ne moŽe biti duži od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za sklapanje novog
ugovoľa o opskĺbi' 

Članak7.

(1) Danom zaprimaĄa uľednog zahtjeva za sklapanje novog ugovoľa o opskrbi započlnje
postupak pľomj ene opskľblj ivača.

(2) Potpisivanjem zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskĺbi kĺajnji kupac pľihvaća sve
odredbe u zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskľbi, pravila o pľomjeni opskľbljivača'
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uvjete opskrbljivača za opskĺbu električnom energijom te opóe uvjete za koľištenj e mreže i
opskľbu elektľičnom energij om.

(3) Novi opskĺbljivaě dužanje kľajnjem kupcu prilikom potpisivanja zahtjeva iz stavka 1'

ovoga članka uručiti uvjete opskľbljivača za opskĺbu električnom energijom, kao i taľifni
model i/ili komeľcijalne uvjete koji su predmet ugovoľa' što kľajnji kupac potvrđuje svojim
potpisom nazahtjevu za sklapanje novog ugovoľa o opskľbi.

IV. PROVJERA USKLAĐENoSTI PoDATAKA o KRAJNJEM KIIPCU IZ
KATEGoRIJE KUĆANSTVo I OBRAČLINSKoM MJERNOM MJESTU

Članak 8.

Novi opskľbljivač dužan je u roku od dva radna dana od danazaprimanja uľednogzahtjeva
za sklapanje novog ugovoľa o opskľbi dostaviti opeľatoru sustava zahtjev za provjeru
usklađenosti podataka koji sadrži:

- ime i pľezime' osobni identifikacijski broj (oIB), adresu i broj fiksnog/mobilnog
telefona kľaj nj eg kupca,

- bľoj i adresu obračunskog mjeľnog mjesta krajnjeg kupca,

- jedinstvenu oznaku taľifnog modela izčlanka6. stavka 2. podstavka 3. ovih Pľavila,

- stanje bľojila i datum očitanja iz č.lanka 6. stavka 2. podstavka 4. ovih Pravila,

_ dan zapľimanjauľednog zahtjevakĺajnjeg kupca za sklapanje novog ugovoľa o opskĺbi,

- očekivani dan početka primjene novog ugovoľa o opskľbi.

Članak 9.

(1) Nakon što opeľatoľ sustava od novog opskĺbljivač,a zaprimi zahtjev za provjeľu
usklađenosti podataka, operator sustava utvrđuje da li su podaci o kĺajnjem kupcu i
obračunskom mjernom mjestu iz zahtjeva za pľovjeru usklađenosti podataka usklađeni s
podacima opeľatora sustava, i to:

- osobni identifikacijski broj (OIB),

- broj obľačunskog mjeľnog mjesta,

- stanje brojila i

- jedinstvena oznaka tarifnog modela novog opskľbljivača,

te pľovjerava da li za isto obračunsko mjerno mjesto već postoji neki drugi zahtjev za
pľomj enu opskľbĘ ivača.

(2) Ako su podaci o kľajnjem kupcu i obračunskom mjeľnom mjestu usklađeni s podacima
operatoľa sustava, a stanje brojila odgovaľa procijenjenoj vľijednosti operatoľa sustava
sukladno Pľavilima Za Íazgraničenje potrošnje i očitanje bľojila u postupku promjene
opskĺbljivača, operator sustava dužan je u roku od tri ľadna dana od dana zaptimanja
zahtjeva za ptovjeru usklađenosti podataka izdati novom opskĺbljivaču potvrdu o

usklađenosti podataka.

(3) Ako su podaci o kľajnjem kupcu i obľačunskom mjernom mjestu usklađeni s podacima
opeľatora sustava, a potrebno je pľovesti očitanje brojila sukladno Pravi|ima za
razgraničeĺje potľošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskľbljivača, opeľatoľ
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sustava đužan je u dogovoru s kĺajnjem kupcem očitati brojilo u roku od osam radnih dana
od dana zapĺimanja zahleva za provjeru usklađenosti podataka i izdati potvľdu o
usklađenosti podataka novom opskĺblj ivaču.

(4) Ako podaci o kľajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu nisu usklađeni s podacima
operatora Sustava, operator sustava dužanje u ľoku od tri radna dana od dana zaprimanja
zahtjeva za pľovjeru usklađenosti podataka o tome obavijestiti novog opskrbljivača te
navesti koji podaci nisu usklađeni.

(5) Novi opskľbljivač duŽan je u roku od tľi ľadna dana od danazaprimanja obavijesti opeľatoľa
sustava iz stavka 4. ovoga članka otkloniti nedostatke u zahtjevu za pľovjeľu usklađenosti
podataka i o tome obavijestiti opeľatora Sustava, u pľotivnom, postupak promjene
opskľblj ivača se obust avlja.

(6) Nakon što je novi opskĺbljivač otklonio nedostatke u zahtjevu za ptovjeru usklađenosti
podataka i o tome obavijestio opeľatoľa sustava' operatoľ sustava đužanje u ľoku od tľi
radna dana od dana zaprimanja obavijesti novog opskĺbljivača o otklanjanju nedostataka
iz stavka 5. ovoga članaka izdati novom opskĺbljivaču potvrdu o usklađenosti podataka.

(7) Nakon što je novi opskrbljivač otklonio nedostatke u zahtjevu za provjeľu usklađenosti
podataka i o tome obavijestio opeľatoľa sustava, a potrebno je provesti očitanje brojila u
postupku pľomjene opskľbljivača radi razgranič,enja potrošnje, opeľator sustava dužan je u
dogovoru s krajnjim kupcem očitati bľojilo u daljnjem ľoku od osam radnih dana od dana
zaprimanja obavijesti novog opskrbljivača o otklanjanju nedostataka iz stavka 5. ovoga
članaka.

(8) operator sustava dužan je novom opskrbljivaču u roku od dva radna dana od dana očitanja
brojila izstavaka3.i7. ovogačlanka, anajkasnije do uključivo24.umjesecukojiprethodi
mjesecu primjene novog ugovora o opskĺbi' dostaviti:

- potvrdu o usklađenosti podataka i

- mjeľne podatke s obračunskog mjemog mjesta kľajnjeg kupca, sukladno članku 6.

stavku 3. ovih Pravila.

(9) Ukoliko očitanje brojila iz stavaka 3. i 7 . ovoga članka nije moguće pľovesti, postupak
promj ene opskľblj ivača se obust avlja.

(10)Ako operator sustava utvľdi da je na obračunskom mjernom mjestu kĺajnjeg kupca u tijeku
postupak promjene opskľbljivač,a započ,et po drugom opskľbljivaču, postupak promjene
opskĺbljivača pokĺenut po kasnijem zahtjevu za sklapanje ugovoľa o opskrbi se obustavlja.

(11)U slučaju obustave postupka promjene opskľbljivača iz stavaka 5.,9' i 10. ovoga članka,
operator sustava dužanje o tome bez od|aganja, a najkasnije u ľoku od tľi ľadna dana od
dana obustave postupka' obavij estiti novog opskľblj ivača.

(l2)Novi opskĺbljivač dužan je u roku od tri ľadna dana od danazapńmanja obavijesti iz stavka
1 1' ovoga članka obavijestiti kĺajnjeg kupca o obustavi postupka promjene opskľbljivača
te navesti ľazloge obustave postupka promjene opskĺbljivača.

(13)Pravila zarazgraničenje potľošnje i očitanje brojila u postupku promjene opskrbljivača iz
stavaka 2. i 3. ovoga članka donosi operatoľ distribucijskog sustava, |)z prethodnu
suglasnost Agencije. opeľator distribucijskog sustava dužanje Pravila Za razgraničenje
potľošnje i očitanje brojila u postupku pľomjene opskľbljivača javno objaviti na svojoj
internetskoj stranici.
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Članak 10.

(1) Nakon što novi opskľbljivač zapńmi potvľdu i podatke iz članka 9. stavka 8. ovih Pľavila,
duŽanje u daljnjem ľoku ođ dva radna dana dostaviti kľajnjem kupcu potvrdu o prihvaćanju
zahtjeva za sklapanje novog ugovoľa o opskľbi te obavijestiti operatoľa sustava o danu
sklapanja novog ugovoľa o opskĺbi te danu početka njegove pľimjene'

(2) Novi ugovor o opskľbi iz stavka 1. ovoga ělanka smatľa se sklopljenim danom slanja
potvľde novog opskľbljivača o prihvaćanju zahtjevaza sklapanje novog ugovora o opskĺbi
kľajnjem kupcu, čime završava postupak promjene opskľbljivača.

V. ZAIHiTJEV ZA SKLAPANJE NOVOG UGOVORA O OPSKRBIZA
KRAJNJE KUPCE IZ KATEGORIJE P oDU ZETNIŠ TVo

Članak l1.

(1) Nakon što se kĺajnji kupac odlučio Za novog opskĺbljivača, podnosi mu zahtjev Za

sklapanje novog ugovoľa o opskĺbi'

(2) Zahtjev za sklapanje novog ugovoľa o opskľbi osobito sadrŽi

- podatke o kĺajnjem kupcu (ime i pľezime, osobni identifikacijski broj (oIB)' adresa i
broj fiksnog/mobilnog telefona odnosno naziv pravne osobe, osobni identifikacijski broj
(oIB), adresa i bľoj fiksnog/mobilnog telefona)'

- podatke o obľačunskom mjeľnom mjestu (bľoj i adresa obračunskog mjernog mjesta),

- podatak o jedinstvenoj oznaci tarifnog modela novog opskľbljivača,

- odredbu kojom kĺajnji kupac potvľđuje da je upoznat s uvjetima ugovora o opskĺbi,
pravilima o promjeni opskľbĘivača, vaŽećim uvjetima opskĺbljivač,a za opskĺbu
elektľiěnom energijom te opóim uvjetima za korištenje mreŽe i opskľbu električnom
energije,

- ovlaštenje kľajnjeg kupca opeľatoľu sustava za ľaskid ugovor o opskľbi s postojećim
opskľbljivačem,

- ovlaštenje novom opskĺbljivaču da za Wajnjeg kupca obavlja sve radnje vezaÍLe za
postupak promj ene opskľblj ivača,

- očekivani dan početka primjene novog ugovora o opskĺbi,

- trajanje ugovoľa o opskĺbi, uvjete za obnavljanje i raskid ugovora o opskľbi ili prestanak
pružanja usluga.

(3) ovlaštenje iz stavka 2. podstavka 6. ovoga članka posebno sę odnosi na obvezu novog
opskrbljivač,a da od opeľatora sustava pľibavi mjerne podatke s obračunskog mjeľnog
mjesta kĺajnjeg kupca zarazdob|je do 12 mjeseci koji pľethode početku postupka pľomjene

opskľbljivača, i to podatke o:

a) potľošnji električne energije i

b) kĺivuĘi opteľećenja, ako je obľačunsko mjeľno mjesto opremljeno brojilom s

mogućnošću mjeľenja snage i pohrane mjernih podataka, ili kľivulji opteľeienja
sukladno propisima kojima se uređuje primjena nadomjesnih kľivulja opteľećenja te
oznaci karakteristične skupine kupaca, ako obraěunsko mjerno mjesto nije opremljeno
bľojilom s mogućnošću mjeľenja Snage i pohľane mjernih podataka,
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a koje je operator sustava dužandati odnosno staviti na raspolaganje novom opskĺbljivaču.

(4) očekivani dan poěetka primjene novog ugovora o opskľbi iz stavka 2. podstavka7 ' ovoga
članka ne može biti duŽi od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za sklapanje novog
ugovora o opskĺbi.

Č|anak 12.

(1) Danom zaprimanja uľednog zahtjeva za sklapanje novog ugovoľa o opskľbi započinje
postupak pľomj ene opskĺblj ivača.

(2) Potpisivanjem zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskľbi kľajnji kupac pľihvaća sve
odredbe u zahtjevu Za sklapanje novog ugovoľa o opskĺbi, pľavila o promjeni
opskľbljivača, uvjete opskľbljivaěa za opskľbu elektľičnom energijom te opće uvjete za
korištenje mreže i opskľbu elektľiěnom energijom.

(3) Novi opskrbljivač dužan je kĺajnjem kupcu prilikom potpisivanja zahtjeva iz stavka 1.

ovoga članka uručiti uvjete opskľbljivača za opskľbu električnom energijom, kao i tarifni
model i/ili komeľcijalne uvjete koji su predmet ugovora' što kľajnji kupac potvľđuje svojim
potpisom na zahtjevu za sklapanje novog ugovora o opskrbi.

\Ą. PROVJERA USKLAĐENoSTI PODATAKA o KRAJNIJEM KUPCU IZ
KATEGoRIJE P oDU ZETNIŠ TVo I OBRAČI-INSKOM MJERNoM

MJESTU

Članak 13.

Novi opskĺbljivač duŽan je u roku od dva radna dana od daĺazaprimanja uľednogzahtjeva
za sklapanje novog ugovoľa o opskľbi dostaviti operatoru sustava zahtjev za provjeru
usklađenosti podataka koji sadrŽi:

- ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresu i broj fiksnog/mobilnog
telefona odnosno naziv pravne osobe, osobni identifikacijski broj (oIB)' adľesu i bľoj
fiksnog/mobilnog telefona kĺaj nj eg kupca,

- bľoj i adresu obračunskog mjernog mjesta krajnjeg kupca,

- jedinstvenu oznaku tarifnog modela iz članka 1 1. stavka 2. podstavka 3. ovih Pravila,

- dan zaprimanjauľednog zahtjevakľajnjeg kupca za sklapanje novog ugovora o opskĺbi,

- očekivani dan početka primjene novog ugovoľa o opskľbi.

Članak 14.

(1) Nakon što operatoľ sustava od novog opskľbljivača zaprimi zahtjev za provjeľu
usklađenosti podataka, opeľatoľ sustava utvrđuje da li su podaci o krajnjem kupcu i
obračunskom mjemom mjestu iz zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka usklađeni s
podacima operatora sustava, i to:

- osobni identifikacijski broj (OIB),

- broj obračunskog mjernog mjesta i

- j edinstv ena oznaka tarifnog modela novog opskrblj ivača,
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te provjerava da li za isto obračunsko mjerno mjesto vei postoji neki drugi zahtjev za
pľomj enu opskľblj ivača.

(2) Ako su podaci o kĺajnjem kupcu i obračunskom mjernom mjestu usklađeni s podacima
opeľatora sustava, operator sustava dužanje u roku od tri radna dana od dana zaprimanja
zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka izdati novom opskĺbljivaču potvľdu o
usklađenosti podataka'

(3) Ako podaci o kĺajnjem kupcu i obľačunskom mjeľnom mjestu nisu usklađeni s podacima
operatora sustava, opeľatoľ sustava dužanje u ľoku od tri radna dana od dana zaprimanja
zahtjeva za provjeru usklađenosti podataka o tome obavijestiti novog opskľbljivača te
navesti koji podaci nisu usklađeni.

(4) Novi opskĺbljivač đužanje u roku od tri radna dana od danazaprimanja obavijesti operatoľa
sustava iz stavka 3. ovoga članka otkloniti nedostatke u zahtjevu za pľovjeľu usklađenosti
podataka i o tome obavijestiti opeľatoľa sustava, u protivnom, postupak promjene
opskľblj ivača se obustavlj a.

(5) Nakon što je novi opskrbljivač otklonio nedostatke u zahtjevu za provjeru usklađenosti
podataka i o tome obavijestio opeľatora sustava, operatoľ sustava ďužanje u ľoku od tri
radna dana od dana zaprimanja obavijesti novog opskĺbljivača o otklanjanju nedostataka
iz stavka 4. ovoga članaka izdati novom opskĺbljivaču potvľdu o usklađenosti podataka.

(6) opeľatoľ sustava dužanje novom opskĺbljivaču do uključivo 24. u mjesecu koji prethodi
mjesecu primjene novog ugovora o opskrbi dostaviti:

- potvrdu o usklađenosti podataka i

- mjerne podatke s obľačunskog mjeľnog mjesta kĺajnjeg kupca, sukladno ělanku 11.

stavku 3. ovih Pravila.

(7) Ako operator sustava utvrdi da je na obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca u tijeku
postupak pľomjene opskľbljivač,a započ,et po drugom opslabljivaču, postupak pľomjene
opskĺbljivača pokľenut po kasnijem zahtjevu za sklapanje ugovora o opskľbi se obustavlja.

(8) U slučaju obustave postupka promjene opskrbljivača iz stavaka 4. i 7. ovoga ělanka,
opeľatoľ sustava dužanje o tome bez oďlaganja, a najkasnije u roku od tľi ľadna dana od
dana obustave postupka, obavij estiti novog opskľblj ivača.

(9) Novi opskĺbljivač duŽan je u roku od tľi radna dana od danazaprimanja obavijesti iz stavka
8. ovoga članka obavijestiti kĺajnjeg kupca o obustavi postupka pľomjene opskĺbljivača te
navesti ľ azlo ge obustave postupka promj ene opskĺblj ivača.

Članak 15.

(1) Nakon što novi opskĺbljivaě zaprimipotvrdu i podatke izčlanka 14. stavka 6. ovih Pravila,
dužan jeu daljnjem roku od dva radna đana dostaviti kĺajnjem kupcu potvrdu o pľihvaćanju
zahtjeva za sklapanje novog ugovoľa o opskľbi te obavijestiti opeľatora sustava o danu

sklapanja novog ugovoľa o opskĺbi te danu početka njegove pľimjene.

(2) Novi ugovor o opskrbi iz stavka 1. ovoga članka smatra se sklopljenim danom slanja
potvrde novog opskľbljivača o prihvaóanju zahtjeva za sklapanje novog ugovoľa o opskľbi
kľajnjem kupcu, čime završava postupak pľomjene opskĺbljivača.
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VII. OBVEZE, NAKON ZAVRSETKA POSTUPKA PROMJENE
oPSKRBLJIVAČA

Članak 16.

(l) Dan početka primjene novoga ugovoľa o opskľbi je prvi dan u mjesecu.

(Ż) Razgtaničenje potľošnje primjenjuje se s danom početka pľimjene novog ugovora o opskĺbi.

(3) NakonzavľšetkapostupkapľomjeneopskĺbljivačaízčIanaka 10. i 15. ovihPľavila,opeľator
sustava duŽan je do ukljuěivo 24. u mjesecu koji prethodi mjesecu pľomjene opskľbljivača
obavijestiti postojećeg opskĺbljivač,a da je izvľšena promjena opskĺbljivača i raskinuti
ugovoľ o opskrbi krajnjeg kupca, po ovlaštenju kľajnjeg kupca, s postojećim opskľbljivačem
sa zadnjim danom u mjesecu koji prethodi mjesecu primjene novog ugovora o opskĺbi.

Člaĺak I7.

Postojeći opskĺbljivač dužanje u roku od šest tjedana od dana stupanja na snagu novog ugovora
o opskľbi izdati kľajnjem kupcu konačni obračun električne eneľgije.

VIII. oPSKRBA U OKVIRU JA'ŕNE USLUGE

Članak 18.

(1) Kľajnji kupac kojemu je istekao ugovor o opskĺbi elektľičnom eneľgijom' odnosno koji nije
započeo postupak promjene opskľbljivača ili nije pľoduŽio ľok vaŽenja ugovora o opskľbi
električnom energijom, ima pľavo na opskľbu električnom energijom u okviru javne

usluge.
(2) operator sustava óe krajnjeg kupca iz stavka 1. ovoga članka automatizmom prebaciti kod

opskĺbljivaěa u okviru javne usluge.

IX. PRISTUP AGENCIJE PODACIMA o PROMJENI oPSKRBLJIVAČA

Članak 19.

opeľatoľ sustava dužan je osiguľati Agenciji pristup podacima o promjeni opskrbljivača.

X. NADZOR

Članak 20.

Nadzor nad primjenom ovih Pravila obavlja Agencija.

XI.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE oDREDBE

Č|anak2l.

(1) operator sustava i opskrbljivači duŽni suprilagoditi uvjete poslovanja sukladno odredbama
ovih Pľavila u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovih Pravila.
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(2) operatoľ distribucijskog sustava dužan je u roku iz stavka 1. ovoga članka donijeti Pravila
za razgraničenje potrošnje i očitanje brojila u postupku pľomjene opskľbljivač,a iz člaĺtka
9. stavka 13. ovih Pravila.

(3) opeľator distribucijskog sustava dužan je u roku od tľi mjeseca od dana stupanja na snagu
ovih Pľavila propisati strukturu sučelja za razmjenu podataka i pripadajuće formate
razmjeĺe podataka te ih javno objaviti na svojoj intemetskoj stranici.

(4) Sučelje iz stavka 3. ovoga članka treba postati funkcionirajuće u ľoku iz stavka l. ovoga
članka.

(5 ) operator sustava i opskĺblj iv ač.i đužni su u roku iz stavka 1 ' ovoga članka uskladiti izgleđ
računa za električnu energiju i računa za koľištenj e mreŽe, odnosno jedinstvenog raěuna za
energiju i korištenje mĺeže, s odredbama ovih Pravila na način da su na istome jasno i
izdvojeno od ostalih dijelova ľačuna istaknuti svi podaci potrebni kľajnjem kupcu za
pokľetanj e postupka pľomj ene opskľblj ivača.

Clanak22.

Danom stupanja na Snagu ovih Pľavila prestaju važiti opói uvjeti za opskĺbu elektľičnom
eneľgijom (''Narodne novine'', Woj 14106) u dijelu koji se odnosi na pľovedbu postupka
pľomj ene opskľblj ivača.

Članak23.
Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: o(í-o(
Urbroj: Ą'ĺ\-o
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