
 
 
 
 
 
 

 

Praktične informacije o pravima krajnjih kupaca kategorije poduzetništvo 

- Ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca uređuju se prava i obveze opskrbljivača i krajnjeg 
kupca (uključujući i kupca s proizvodnim postrojenjem) 

- Promjena tarifnog modela: krajnji kupac ima pravo na besplatnu promjenu tarifnog 
modela, u skladu s tehničkim mogućnostima, jednom u 12 mjeseci. Zahtjev može 
podnijeti putem Opskrbljivača ili samostalno 

- Krajnjem kupcu se izdaje račun sa specifikacijom potrošnje po Obračunskim mjernim 
mjestima u roku 5 dana od dana preuzimanja mjernih podataka od nadležnog Operatora 
mreže 

- Uvid u cijene električne energije i druge primjenjive naknade, informacije o potrošnji i 
troškovima, kao i sve druge obavijesti i informacije koje je Opskrbljivač dužan staviti na 
raspolaganje krajnjem kupcu sukladno Zakonu o tržištu električne energije i važećim 
podzakonskim aktima, Krajnjem kupcu su dustupne putem aplikacije „Moj račun“ na 
Internetskoj stranici Opskrbljivača 

- Svaka Ugovorna strana ovlaštena je otkazati Ugovor, bez navođenja razloga za to, putem  
pisane Obavijesti o otkazu dostavljene drugoj Ugovornoj strani preporučenom 
poštanskom pošiljkom, uz otkazni rok od 15 (petnaest) dana računajući od dana kada 
druga Ugovorna strana zaprimi Obavijest o otkazu, sukladno čl.17 Općih uvjeta 

- Krajnji kupac ima pravo na raskid ugovora bez naknade u slučaju: 
a) raskida Ugovora zbog kršenja ugovornih obveza, sukladno članku 19. Općih uvjeta 

b) raskida Ugovora zbog promjene vlasništva nekretnine ili prestanka pravne osobe, 
sukladno čl.18 Općih uvjeta 

c) raskida Ugovora zbog povećanja dijela cijene električne energije koja se slobodno 
ugovara ili  pružanja nepovoljnijih uvjeta opskrbe, sukladno čl.21 Općih uvjeta.  Krajnji 
kupac obavijest o raskidu dostavlja Opskrbljivaču pisanim putem   

- Prigovor: Krajnji kupac je ovlašten bilo koji prigovor vezan uz Opskrbljivačevo pružanje 
usluga, uključujući prigovor na račun, dostaviti Opskrbljivaču poštom na adresu: Ulica 
grada Vukovara 37, Zagreb ili elektroničkom poštom na adresu opskrba@hep.hr. 
Prigovor na račun mora biti dostavljen u roku 20 dana 

- O izmjenama i dopunama Općih uvjeta Opskrbljivač je dužan obavijestiti Krajnjeg kupca 
najmanje 45 dana prije stupanja na snagu istih. Smatra se da je Krajnji kupac obaviješten 
o izmjena i dopunama Općih uvjeta u roku od 3 dana od dana objave Općih uvjeta na 
Internetskoj stranici Opskrbljivača 

- U slučaju da se Krajnji kupac s izmjenama i dopunama ne slaže, može pisanim putem u 
roku od 15 dana od dana objave predloženih izmjena i dopuna na Internetskoj stranici 
Opskrbljivača raskinuti Ugovor putem pisane obavijesti o raskidu dostavljene 
Opskrbljivaču 

- Pod uvjetima i na način propisan Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom, 
Krajnji kupac ostvaruje pravo na novčanu naknadu od Opskrbljivača ako pojedinačni 
pokazatelj kvalitete usluga iz njegove nadležnosti ne postigne razinu zajamčenog 
standarda kvalitete usluga. 

- U slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja Ugovora, uključujući netočan i zakašnjeli 
obračun Krajnji kupac ima pravo tražiti od Opskrbljivača naknadu štete koju dokaže da je 
pretrpio sukladno pravilima obveznog prava 

- Uvjeti opskrbljivača HEP-Opskrbe d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih 

kupaca  kategorije poduzetništvo i za preuzimanje električne energije od krajnjih kupaca s 

proizvodnim postrojenjem kategorije poduzetništvo nalaze se na Internetskoj stranici 

hep.hr/opskrba/ 
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