
ZAHTJEV ZA POČETAK KORIŠTENJA MREŽE

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

II. PODACI O ELEKTRANI

Poštanski broj:

Ime i prezime / naziv tvrtke: OIB:

Mjesto:

Ulica: Broj:

E-mail: Mob.:

Adresa:

a) LOKACIJA (ADRESA) ELEKTRANE

Ulica: k.č. br.: k.o.:Broj:

Poštanski broj:Mjesto:

OIB:Ime i prezime / naziv tvrtke:

IV. PODACI O POČETKU KORIŠTENJA MREŽE

Očekivani dan i vrijeme početka korištenja mreže:

Prisustvo kod početka korištenja mreže (križićem označiti):

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. PODNOSITELJ ZAHTJEVA (korisnik mreže)

Izjavljujem da će kod početka korištenja mreže biti prisutan korisnik mreže 

Osoba za kontakt: E-mail: Mob.:

Osoba za kontakt: E-mail: Mob.:

Izjavljujem da će kod početka korištenja mreže biti prisutan predstavnik korisnika mreže

V. PRILOZI 

VI. OSTALO

1. Ugovor o korištenju mreže

2. Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca (ili popunjena IZJAVA)

Broj PEES: Datum izdavanja:

III. PODACI O OBRAČUNSKOM MJERNOM MJESTU (OMM) ELEKTRANE: 

Obrazac 15.3 - E

3. Ugovor o otkupu električne energije 

4. Ugovor o vođenju pogona (ako postoji)

Šifra OMM: Naziv:

* Ovaj zahtjev se smatra zahtjevom za prvo uključenje elektrane u paralelni pogon s mrežom prema Mrežnim pravilima   
elektroenergetskog sustava (NN br. 36/2006)
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5. Izjava izvođača o preuzimanju odgovornosti tijekom pokusnog rada

IZJAVA: Izjavljujem da nemam sklopljen ugovor o opskrbi krajnjeg kupca s opskrbljivačem koji nije pod obvezom javne usluge te  
              ovim, za opskrbu krajnjeg kupca električnom energijom, odabirem opskrbljivača pod obvezom javne usluge. DA
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