
Obrazac 5.7
Broj

ZAHTJEV ZA PONOVNU USPOSTAVU 

ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE

na obračunskom mjernom mjestu:

Broj obračunskog 
mjernog mjesta

Adresa mjernog 
mjesta Broj brojila

Očitano stanje brojila
Datum VT NT

Isporuka električne energije privremeno je obustavljena dana _______ u _____ sati zbog toga što nije 
postupljeno u skladu s Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15), 
(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti): 

 

krajnji kupac nije postupio u skladu s odredbom članka 23. stavka 4. Općih uvjeta
krajnji kupac nije otklonio neispravnost na unutrašnjem dijelu priključka u roku iz članka 24. stavka 3. Općih uvjeta
krajnji kupac omogućuje korištenje električne energije drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi protivno odredbama članka 26. Općih uvjeta
krajnji kupac ni nakon opomene iz članka 72. Općih uvjeta nije podmirio dospjele novčane obveze operatoru sustava
krajnji kupac nije pristao na uvjete plaćanja iz članka 73. Općih uvjeta
krajnji kupac nije omogućio operatoru sustava provođenje postupka utvrđivanja neovlaštene potrošnje električne energije iz članka 
83. Općih uvjeta
krajnji kupac je dao lažne ili nepotpune podatke koji onemogućavaju uredno ispunjenje ugovornih obveza
rad postrojenja i instalacija krajnjeg kupca nije u skladu s odredbama mrežnih pravila operatora sustava, elektroenergetske 
suglasnosti ili ugovora o korištenju mreže,
krajnji kupac onemogućava pristup priključku, obračunskom mjernom mjestu i mjernoj opremi
krajnji kupac kojem je utvrđena neovlaštena potrošnja iz članka 83. podstavka 4. Općih uvjeta u roku od godine dana od dana 
utvrđivanja neovlaštene potrošnje ponovno utječe na ograničavalo strujnog opterećenja koje je bilo plombirano ili na glavne 
osigurače koji su bili plombirani omogućujući time korištenje snage veće od priključne snage
krajnji kupac je priključio svoje proizvodno postrojenje ili vlastiti izvor napajanja na svoja postrojenja i instalacije bez odobrenja 
operatora sustava

KORISNIK MREŽE (KRAJNJI KUPAC):

Ime i prezime/Naziv:

Adresa stanovanja/ 
Sjedište:

Kontakt telefon:

Šifra korisnika 
mreže:

E-mail adresa:

Osoba za kontakt:

OIB:

dostavlja

(naziv distribucijskog područja)

HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o.



Mjesto Datum Potpis korisnika mreže*

proizvođač nije postupio u skladu s odredbom članka 23. stavka 4. Općih uvjeta
proizvođač nije otklonio utvrđenu neispravnost na unutrašnjem dijelu priključka u roku iz članka 24. stavka 3. Općih uvjeta

rad postrojenja i instalacija proizvođača nije u skladu s odredbama mrežnih pravila operatora sustava, elektroenergetske 
suglasnosti ili ugovora o korištenju mreže

proizvođač proizvedenu električnu energiju isporučuje u mrežu na način koji nije u skladu s ugovorom o korištenju mreže

proizvođač omogućuje korištenje električne energije drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi, protivno članku 26. Općih uvjeta
proizvođač onemogućava pristup priključku, obračunskom mjernom mjestu i mjernoj opremi.

U privitku se dostavljaju sljedeći dokazi o prestanku razloga zbog kojih je privremeno obustavljena isporuka električne energije: 

proizvođač nema važeći ugovor o otkupu električne energije
proizvođač nema važeći ugovor o korištenju mreže
krajnji kupac ne troši električnu energiju u skladu s ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca
krajnji kupac nije pristao na uvjete plaćanja iz članka 73. Općih uvjeta
krajnji kupac ni nakon opomene iz članka 72. Općih uvjeta nije podmirio dospjele novčane obveze opskrbljivaču

* Svojim potpisom potvrđujem točnost i potpunost podataka navedenih u ovom zahtjevu  te potvrđujem da sam upoznat s Općim uvjetima za 
korištenje mreže i opskrbu električnom energijom te ih u cijelosti prihvaćam. 
* Svojim potpisom, pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću, potvrđujem da sam vlasnik mjernog mjesta navedenog u ovom 
zahtjevu. 
*Svojim potpisom dopuštam HEP-Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. korištenje navedenih podataka u svrhu obrade ovog zahtjeva te za 
pružanje usluga navedenih u Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom. 
* Svojim potpisom potvrđujem da su mi uručeni Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, odnosno da ću iste preuzeti 
s Interneta, odnosno na drugi odgovarajući način.


