
ZAJAMČENA OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM 

 

Što je zajamčena opskrba? 

Zajamčena opskrba je javna usluga koju pruža zajamčeni opskrbljivač prema reguliranim uvjetima 

krajnjem kupcu poduzetniku (tvrtki ili obrtu) koji ostane bez opskrbljivača. 

To je zaštitni mehanizam koji se aktivira kada opskrbljivač električnom energijom prestaje s radom, a 

kako bi njegovi kupci imali neprekinutu opskrbu električnom energijom. 

Što je zajamčeni opskrbljivač? 

To je opskrbljivač koji pruža javnu uslugu zajamčene opskrbe električnom energijom krajnjem kupcu 

poduzetniku (tvrtki ili obrtu) . Trenutačno je to HEP ELEKTRA d.o.o. 

Koji su to uvjeti pod kojima imam pravo na zajamčenu opskrbu? 

Nužni uvjeti su da ste poduzetnik (tvrtka ili obrt) i da je vaš opskrbljivač prestao s radom. 

Ako sam kućanstvo i moj opskrbljivač prestaje s radom (izlazi s tržišta), imam li pravo na zajamčenu 

opskrbu? 

Zajamčena opskrba je mehanizam koji štiti poduzetnike, a na isti način kućanstva štiti opskrbljivač u 

okviru univerzalne usluge. Dakle, ako vaš opskrbljivač prestane s radom vas će po automatizmu 

opskrbljivati opskrbljivač u okviru univerzalne usluge. 

Trebam li i, ako trebam, komu podnijeti zahtjev za korištenje zajamčene opskrbe? 

Zahtjev nije potreban. Nakon izlaska opskrbljivača s tržišta prelazak njegovih kupaca na zajamčenu 

opskrbu provodi se automatizmom prema propisima. 

Koliko dugo mogu koristiti zajamčenu opskrbu? 

Korištenje zajamčene opskrbe nije vremenski ograničeno, ali su cijene električne energije u zajamčenoj 

opskrbi znatno veće od prosječnih cijena na tržištu električne energije. 

Kolika je cijena električne energije u zajamčenoj opskrbi? 

Cijena električne energije u zajamčenoj opskrbi proizlazi iz iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu 

koji se određuju na temelju Metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu. 

Ta je cijena veća od prosječnih cijena za opskrbu usporedivih kategorija krajnjih kupaca 

opskrbljivanih na tržištu električne energije. Iznosi tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu rastu s 

vremenom korištenja zajamčene opskrbe tako da se dodatno povećavaju krajnjim kupcima koji 

zajamčenu opskrbu koriste dulje od dva mjeseca. 

https://www.hera.hr/hr/html/odgovori_ee.html


Kako mogu (sa)znati jesam li korisnik zajamčene opskrbe? 

Na računima koje vam izdaje zajamčeni opskrbljivač, a to je trenutačno HEP ELEKTRA d.o.o., označeno 

je koristite li zajamčenu opskrbu. 

Kako sam postao korisnik zajamčene opskrbe? 

Korisnik zajamčene opskrbe postali ste ili zato što je vaš opskrbljivač prestao s radom ili zato što niste 

odabrali svog opskrbljivača na tržištu električne energije (tržišnog opskrbljivača) u roku u kojem ste to, 

prema Zakonu o tržištu električne energije (iz 2004.), trebali učiniti (za kupce iz kategorije 

poduzetništvo rok je bio 31. prosinca 2007.). 

Mogu li raskinuti ugovor o zajamčenoj opskrbi? 

Taj ugovor se raskida automatizmom kada odaberete svog opskrbljivača na tržištu električne energije 

(tržišnog opskrbljivača). Promjena opskrbljivača je postupak koji se ne naplaćuje i koji za vas obavlja 

vaš odabrani tržišni opskrbljivač. 

Kako ću dobiti ugovor o zajamčenoj opskrbi kada ne moram podnijeti nikakav zahtjev? 

Zajamčeni opskrbljivač vam je dužan, kao krajnjem kupcu, dostaviti ugovor o zajamčenoj opskrbi u 

pisanom obliku u roku od 15 dana od dana početka zajamčene opskrbe. 

 

 

22. ožujka 2019. 


