
 

 

        Obrazac 1 
 

HEP Opskrba d.o.o. Ulica 

grada Vukovara 37 10000 

Zagreb 

OIB: 63073332379 

 
 

ZAHTJEV ZA PRIVREMENI PRIJENOS PRAVA I OBVEZA IZ UGOVORA O OPSKRBI 
   KRAJNJEG KUPCA 
 
 
 
PODACI O PRENOSITELJU/KRAJNJI KUPAC: 
 

Ime i prezime fizičke osobe/naziv kupca 
pravne osobe 

 

OIB: 
 

 

Adresa prebivališta fizičke 
osobe/Sjedište pravne osobe 
(naselje, ulica, kućni broj, broj i naziv 
poštanskog ureda) 

 

Telefon 
            

 

E-mail 
 

 

 
 
 
PODACI O PRIMATELJU/TREĆA OSOBA: 
 

Ime i prezime fizičke osobe/naziv kupca 
pravne osobe 

 

OIB: 
 

 

Adresa prebivališta fizičke 
osobe/Sjedište pravne osobe 
(naselje, ulica, kućni broj, broj i naziv 
poštanskog ureda) 

 

Telefon 
            

 

E-mail 
 

 

Adresa za dostavu Ugovora o 
privremenom prijenosu prava i obveza 
iz ugovora o opskrbi 

 

 

PRIMJENA NOVOG UGOVORA 

 

Očekivani datum primjene ugovora o privremenom 
prijenosu prava i obveza iz ugovora o opskrbi: 

 

 



 
 
 
PODACI O OBRAČUNSKIM MJERNIM MJESTIMA: 
 

R.b. 
Šifra mjernog 

mjesta 
Broj brojila Adresa mjernog mjesta 

Tarifni 
model 

Datum 
očitanja* 

VT NT 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 
*datum očitanja ne smije biti stariji od 10 dana te će se koristiti za razgraničenje potrošnje između prenositelja i 
primatelja ugovora o opskrbi 
 
Priložena dokumentacija: _______________________________________________________________ 
*priložena dokumentacija može biti Ugovor o najmu, Ugovor o zakupu, Ugovor o plodouživanju ili drugi odgovarajući 
pravni akti 

 
 
Ovaj zahtjev podnosi krajnji kupac ili treća osoba na koju se prenose prava i obveze iz Ugovora o opskrbi. 
Ako podnositelja zahtjeva zastupa druga osoba (punomoćnik), uz zahtjev treba priložiti odgovarajuću 
punomoć na kojoj je potpis opunomoćitelja ovjeren po javnom bilježniku ili drugom nadležnom tijelu. 
  
Svojim potpisom potvrđujem da sam upoznat/a s Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom 
energijom (NN 104/20) i Uvjetima Opskrbljivača HEP-Opskrbe d.o.o. 
 
Svojim potpisom dopuštam HEP-Opskrbi d.o.o. korištenje navedenih podataka u svrhu obrade zahtjeva i 
pružanja tražene usluge. 
 
 
 
 
 

Potpis prenositelja/krajnjeg kupca: 
 
 
……………………………………………..                        Mjesto:_________________ datum:_____________         
 
 

Potpis preuzimatelja/treće osobe: 
 
 
…………………………………………                         Mjesto:_________________ datum:_____________         
 
 
 
 
Prilozi zahtjevu: 
 
- Ugovor o privremenom prijenosu prava i obveza iz ugovora o opskrbi ( potpisan od obje  
   ugovorne strane )  
- odgovarajuća dokumentacija  o postojanju pravne osnove za korištenje građevine ( npr. ugovor o najmu   
   ili zakupu ) 
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