
 1 

                                                                                                                                                                         
…………………………………………………………………..……………………….……. (OIB..…………………), 
…………………………………………………………………………….. (u daljnjem tekstu: Prenositelj) 

i 

…………………………………………………………………………………………..…… (OIB……………………), 
…………………………………………………………………………..……(u daljnjem tekstu: Primatelj) 

sklopili su  

UGOVOR O PRIJENOSU 
UGOVORA O KORIŠTENJU  MREŽE 

Broj: …………………….……. 

Članak 1. 
Prenositelj i Primatelj suglasno utvrđuju kako su međusobno sklopili Ugovor o …………………………..…. 
na određeno vrijeme, koji je u privitku ovog Ugovora, a kojim je Primatelj stekao status zakonitog 
posjednika nekretnine. 

Članak 2. 
Prenositelj prenosi, a Primatelj prima Ugovor o korištenju mreže br. ……………… sklopljen s HEP-
Operatorom distribucijskog sustava d.o.o. dana …………… za obračunsko mjerno mjesto broj 
………………...........  na adresi……………………………… 

Članak 3. 
Prenositelj se obvezuje sva prava i obveze iz Ugovora navedenog u članku 2. prenijeti na Primatelja. 

Članak 4. 
(1) Prenositelj i Primatelj suglasno utvrđuju da je stanje brojila temeljem kojeg se vrši razgraničenje 
potrošnje početno stanje brojila za obračun obveza Primatelja. 
(2) Utvrđuje se kako je Prenositelj u cijelosti podmirio svoje novčane obveze prema HEP-Operatoru 
distribucijskog sustava d.o.o. na obračunskom mjernom mjestu iz članka 2. ovog Ugovora, nastale do dana 
prijenosa ugovora, a obračunate temeljem stavka 1. ovog članka. 

Članak 5. 
(1) Primatelj preuzima sva prava i obveze Prenositelja iz Ugovora o korištenju mreže navedenog u članku 
2. ovog Ugovora. 
(2) Bilo koju promjenu Ugovora o korištenju mreže iz članka 2. ovog Ugovora, a koju bi zahtijevao Primatelj, 
osim planiranog ostvarenja vršne snage za ugovorno razdoblje, moguće je provesti isključivo uz izričito 
dopuštenje Prenositelja, a Primatelj i HEP–Operator distribucijskog sustava d.o.o. će o tome sklopiti dopunu 
predmetnog ugovora.  

Članak 6. 
Ugovorne strane obvezuju se dostaviti ovaj Ugovor odmah, a najkasnije u roku 3 (tri) dana od dana 
potpisivanja, HEP–Operatoru distribucijskog sustava d.o.o. na suglasnost. 

Članak 7. 
Ovaj Ugovor sklapa se na određeno vrijeme do isteka Ugovora iz članka 1. ovog Ugovora, a stupa na 
snagu danom davanja suglasnosti HEP–Operatora distribucijskog sustava d.o.o. na obostrano potpisani 
ugovor. 

Članak 8. 
Ugovorne strane su suglasne kako će međusobne obveze koje nisu uređene ovim Ugovorom rješavati 
sukladno važećem Zakonu o tržištu električne energije, Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu 
električnom energijom, Mrežnim pravilima, Zakonom o obveznim odnosima i drugim važećim propisima. 

Članak 9. 
Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne nesuglasice iz ovoga Ugovora pokušati riješiti mirnim 
putem, a ako u tome ne uspiju, spor će povjeriti na rješavanje stvarno nadležnom sudu. 

Članak 10. 
Ugovorne strane su suglasne kako se ovaj Ugovor može raskinuti, dostavom obavijesti o raskidu jedne od 
ugovornih strana drugoj strani uz otkazni rok od 30 dana, o čemu su ugovorne strane dužne u roku 3 dana 
od raskida ugovora obavijestiti HEP-Operatora distribucijskog sustava d.o.o. u pisanom obliku. 

Članak 11. 
Ovaj Ugovor načinjen je u 3 (tri) istovjetna primjerka od kojih po 1 (jedan) za svaku ugovornu stranu, i 1 
(jedan) za HEP–Operatora distribucijskog sustava d.o.o. 

Prenositelj 

 

 Primatelj 
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……………………………….  ………………………………. 
 
 

Datum: 
………………………………… 

SUGLASAN 
HEP – Operator distribucijskog 

sustava d.o.o. 
Datum: 

…………………………………………… 

 
 

Datum: 
………………………………………. 

 
 
 


