
Na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/2012, 14/2014, 102/2015), Zakona o tržištu električne energije (NN br. 22/2013, 
102/2015) i Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN br. 85/2015)
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INVESTITOR

Poštanski broj:

Ime i prezime / naziv tvrtke: OIB:

Mjesto:

Ulica: Broj:

E-mail: Mob.:Osoba za kontakt:

Adresa:

Osoba za kontakt:

OIB:Ime i prezime / naziv tvrtke:

Po punomoćniku (ukoliko podnositelj zahtjeva radi po punomoći investitora)

Poštanski broj:

Ime i prezime / naziv tvrtke: OIB:

Mjesto:

Ulica: Broj:

E-mail: Mob.:Osoba za kontakt:

Adresa:

Osoba za kontakt:

OIB:Ime i prezime / naziv tvrtke:

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI  
I ZA PRIKLJUČENJE

I. PODACI O GRAĐEVINI

Ulica: k.č. br.: k.o.:Broj:

Poštanski broj:Mjesto:

Za građevinu:

Broj PEES: Datum izdavanja:

Ugovor o priključenju:

Broj građevinske dozvole:

Datum izdavanja:

Datum izdavanja:

II. BROJ OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA (OMM): 

više:

jedno

III. PODACI O OBRAČUNSKOM MJERNOM MJESTU (OMM):

Kategorija potrošnje (križićem označiti):

1. kućanstvo

2. poduzetništvo

2.1. na mreži srednjeg napona

2.2. na mreži niskog napona

2.3. javna rasvjeta

Tarifni model (križićem označiti):

bijeli

plavi

crveni

žuti

crni

Šifra OMM:

Procjena mjesečne potrošnje za kategoriju kućanstvo (kWh)*: 

Priključna snaga (kW):

podnosi

(popuniti podatke u tč. III)

(upisati broj OMM* - za broj OMM do 3 popuniti Prilog 1; za broj OMM veći od 3 popuniti Prilog 2)

Naziv:

*NAPOMENA: Prosječna mjesečna potrošnja kupca kategorije kućanstvo iznosi 250 kWh

*NAPOMENA: Broj OMM mora odgovarati broju OMM iz PEES

Obrazac 15.2*



IV. ADRESA ZA DOSTAVU RAČUNA (popuniti ukoliko se želi dostava na adresu različitu od navedene u tč. I.)

Mjesto:

Datum:

Podnositelj zahtjeva

/potpis**/

**Svojim potpisom potvrđujem točnost i potpunost podataka navedenih u ovom Zahtjevu, potvrđujem da sam upoznat sa pravima i 
obvezama iz Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN br. 85/2015). Potvrđujem da ću biti prisutan kod 
početka korištenja mreže i da ću prije početka korištenja mreže sklopiti Ugovor o korištenju mreže i Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca. 
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VI. PRILOZI 

Dokaz o vlasništvu odnosno nekom drugom stvarnom pravu na građevini ili dijelu građevine koja se priključuje

na mrežu

Dokaz o ovlaštenju za podnošenje zahtjeva kada zahtjev ne podnosi vlasnik (označiti priloženo)

Pisana suglasnost suvlasnika (kada zahtjev podnosi jedan od suvlasnika građevine)

Pravna osnova za posjed građevine (kada zahtjev podnosi posjednik građevine)

Punomoć za zastupanje (kada zahtjeva podnosi osoba opunomoćena od vlasnika)

Građevinska dozvola ili odgovarajući akt kojim se odobrava gradnja

Dio glavnog ili izvedbenog projekta (elektrotehnički dio)

Potvrda o uporabljivosti izvedene električne instalacije s izjavom ispitivača o završnom pregledu i ispitivanju

Dokaz o uplati ukupnog iznosa troškova priključenja

Prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES)

Dokaz o uplati troškova za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (EES)

VII. OSTALO

Poštanski broj:Mjesto:

Ulica: Broj:
Adresa:

E-mail:

Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca

V. PODACI O POČETKU KORIŠTENJA MREŽE

Očekivani dan i vrijeme početka korištenja mreže:



Obračunsko mjerno mjesto (OMM):

Kategorija potrošnje (križićem označiti):

1. kućanstvo

2. poduzetništvo

2.1. na mreži srednjeg napona

2.2. na mreži niskog napona

2.3. javna rasvjeta

Tarifni model (križićem označiti):

bijeli

plavi

crveni

žuti

crni

Priključna snaga (kW):Šifra OMM:

Procjena mjesečne potrošnje za kategoriju kućanstvo (kWh): 

Prilog 1 (popuniti kada je broj OMM do 3)

Mjesto:

Datum:

Podnositelj zahtjeva

/potpis*/
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Obračunsko mjerno mjesto (OMM):

Kategorija potrošnje (križićem označiti):

1. kućanstvo

2. poduzetništvo

2.1. na mreži srednjeg napona

2.2. na mreži niskog napona

2.3. javna rasvjeta

Tarifni model (križićem označiti):

bijeli

plavi

crveni

žuti

crni

Procjena mjesečne potrošnje za kategoriju kućanstvo (kWh): 

Obračunsko mjerno mjesto (OMM):

Kategorija potrošnje (križićem označiti):

1. kućanstvo

2. poduzetništvo

2.1. na mreži srednjeg napona

2.2. na mreži niskog napona

2.3. javna rasvjeta

Tarifni model (križićem označiti):

bijeli

plavi

crveni

žuti

crni

Procjena mjesečne potrošnje za kategoriju kućanstvo (kWh): 

Naziv:

Priključna snaga (kW):Šifra OMM: Naziv:

Priključna snaga (kW):Šifra OMM: Naziv:

*NAPOMENA: Prosječna mjesečna potrošnja kupca kategorije kućanstvo iznosi 250 kWh



Prilog 2 (popuniti kada je broj OMM veći od 3)

Redni 
broj Šifra OMM Naziv Priključna 

snaga [kW]
Kategorija 
potrošnje* 

Tarifni 
model*

Kategorija potrošnje Tarifni model

1. kućanstvo

2. poduzetništvo 2.1. na mreži srednjeg napona

2.2. na mreži niskog napona

2.3. javna rasvjeta

1. bijeli

2. plavi

3. crveni

4. žuti

5. crni

Mjesto:

Datum:

Podnositelj zahtjeva

/potpis**/

**Svojim potpisom potvrđujem točnost i potpunost podataka navedenih u ovom Zahtjevu, potvrđujem da sam upoznat sa pravima i 
obvezama iz Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN br. 85/2015)

I. Legenda

* Za izabranu kategoriju potrošnje/tarifni model u tablicu upisati odgovarajući broj prema legendi.
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Na temelju Zakona o energiji (NN br. 120/2012, 14/2014, 102/2015), Zakona o tržištu električne energije (NN br. 22/2013, 102/2015) i Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN br. 85/2015)
/
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INVESTITOR
Adresa:
Po punomoćniku (ukoliko podnositelj zahtjeva radi po punomoći investitora)
Adresa:
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI 
I ZA PRIKLJUČENJE
I. PODACI O GRAĐEVINI
Za građevinu:
II. BROJ OBRAČUNSKIH MJERNIH MJESTA (OMM): 
III. PODACI O OBRAČUNSKOM MJERNOM MJESTU (OMM):
Kategorija potrošnje (križićem označiti):
Tarifni model (križićem označiti):
podnosi
(popuniti podatke u tč. III)
(upisati broj OMM* - za broj OMM do 3 popuniti Prilog 1; za broj OMM veći od 3 popuniti Prilog 2)
*NAPOMENA: Prosječna mjesečna potrošnja kupca kategorije kućanstvo iznosi 250 kWh
*NAPOMENA: Broj OMM mora odgovarati broju OMM iz PEES
Obrazac 15.2*
IV. ADRESA ZA DOSTAVU RAČUNA (popuniti ukoliko se želi dostava na adresu različitu od navedene u tč. I.)
Podnositelj zahtjeva
/potpis**/
**Svojim potpisom potvrđujem točnost i potpunost podataka navedenih u ovom Zahtjevu, potvrđujem da sam upoznat sa pravima i obvezama iz Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN br. 85/2015). Potvrđujem da ću biti prisutan kod početka korištenja mreže i da ću prije početka korištenja mreže sklopiti Ugovor o korištenju mreže i Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca. 
/
VI. PRILOZI 
Dokaz o vlasništvu odnosno nekom drugom stvarnom pravu na građevini ili dijelu građevine koja se priključuje
na mrežu
Dokaz o ovlaštenju za podnošenje zahtjeva kada zahtjev ne podnosi vlasnik (označiti priloženo)
Građevinska dozvola ili odgovarajući akt kojim se odobrava gradnja
Dio glavnog ili izvedbenog projekta (elektrotehnički dio)
Potvrda o uporabljivosti izvedene električne instalacije s izjavom ispitivača o završnom pregledu i ispitivanju
Dokaz o uplati ukupnog iznosa troškova priključenja
Prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES)
Dokaz o uplati troškova za izdavanje elektroenergetske suglasnosti (EES)
VII. OSTALO
Adresa:
Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca
V. PODACI O POČETKU KORIŠTENJA MREŽE
Obračunsko mjerno mjesto (OMM):
Kategorija potrošnje (križićem označiti):
Tarifni model (križićem označiti):
Prilog 1 (popuniti kada je broj OMM do 3)
Podnositelj zahtjeva
/potpis*/
/
Obračunsko mjerno mjesto (OMM):
Kategorija potrošnje (križićem označiti):
Tarifni model (križićem označiti):
Obračunsko mjerno mjesto (OMM):
Kategorija potrošnje (križićem označiti):
Tarifni model (križićem označiti):
*NAPOMENA: Prosječna mjesečna potrošnja kupca kategorije kućanstvo iznosi 250 kWh
Prilog 2 (popuniti kada je broj OMM veći od 3)
Redni broj
Šifra OMM
Naziv
Priključna snaga [kW]
Kategorija potrošnje* 
Tarifni model*
Kategorija potrošnje 
Tarifni model
1. kućanstvo
2. poduzetništvo
2.1. na mreži srednjeg napona
2.2. na mreži niskog napona
2.3. javna rasvjeta
1. bijeli
2. plavi
3. crveni
4. žuti
5. crni
Podnositelj zahtjeva
/potpis**/
**Svojim potpisom potvrđujem točnost i potpunost podataka navedenih u ovom Zahtjevu, potvrđujem da sam upoznat sa pravima i obvezama iz Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN br. 85/2015)
I. Legenda
* Za izabranu kategoriju potrošnje/tarifni model u tablicu upisati odgovarajući broj prema legendi.
/
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