
PRIJEDLOG 

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA 

Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 

22/13 i 102/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća 

održanoj ___. ________ 2016. godine donijela 

PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

PRAVILA O PROMJENI OPSKRBLJIVAČA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

Članak 1. 

U Pravilima o promjeni opskrbljivača električnom energijom (»Narodne novine«, broj 56/15) u 

članku 9.  stavku 8. broj »24.« zamjenjuje se brojem »15.«. 

Stavak 10. mijenja se i glasi: 

»(10) Ako operator sustava zaprimi novi zahtjev za provjeru usklađenosti podataka na 

obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca nakon što je po prethodnom zahtjevu završen 

postupak promjene opskrbljivača u skladu s člankom 10. stavkom 2. ovih Pravila, a u novom 

zahtjevu se nalazi isti očekivani dan primjene ugovora o opskrbi, postupak promjene 

opskrbljivača pokrenut po novom zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi obustavlja se.«. 

Članak 2. 

U članku 14. stavku 6. broj »24.« zamjenjuje se brojem »15.«. 

Stavak 7. mijenja se i glasi: 

»(7) Ako operator sustava zaprimi novi zahtjev za provjeru usklađenosti podataka na 

obračunskom mjernom mjestu krajnjeg kupca nakon što je po prethodnom zahtjevu završen 

postupak promjene opskrbljivača u skladu s člankom 15. stavkom 2. ovih Pravila, a u novom 

zahtjevu se nalazi isti očekivani dan primjene ugovora o opskrbi, postupak promjene 

opskrbljivača pokrenut po novom zahtjevu za sklapanje ugovora o opskrbi obustavlja se.«. 

Članak 3. 

Članak 17. mijenja se i glasi: 

»Postojeći opskrbljivač dužan je u roku od šest tjedana od dana stupanja na snagu novog ugovora 

o opskrbi dostaviti krajnjem kupcu konačni obračun električne energije te u istome roku izdati 

račun za razliku potrošnje električne energije ili izvršiti povrat preplate. «.  

Članak 4. 

 Iza članka 18. dodaje se naslov i članak 18.a koji glasi: 

»VIII PONIŠTAVANJE I RASKID UGOVORA 



Članak 18.a 

(1) Ako krajnji kupac iz kategorije kućanstvo u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora 

jednostrano raskine ugovor o opskrbi električnom energijom sklopljen izvan poslovnih prostorija 

opskrbljivača ili na daljinu, novi opskrbljivač dužan je o tome bez odgađanja, a najkasnije naredni 

radni dan, obavijestiti operatora sustava.  

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, operator sustava je dužan istoga dana poništiti prijavu 

ugovora iz stavka 1. ovoga članka te krajnjeg kupca vratiti na opskrbu kod postojećeg 

opskrbljivača.  

(3) Operator sustava dužan je o poništenju prijave iz stavka 2. ovoga članka obavijestiti 

postojećeg i novog opskrbljivača istoga dana, a najkasnije naredni radni dan od poništenja 

prijave.». 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 5. 

Operator sustava i opskrbljivači dužni su uskladiti uvjete poslovanja s odredbama ovih Pravila u 

roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovih Pravila. 

Članak 6. 

Ova Pravila stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. 
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