
Petrol d.o.o.
Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb
tel.: 00 385 1 66 80 001, fax: 00 385 1 66 80 030

Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka
tel.: 00 385 51 260 510, fax: 00 385 51 625 554
www.petrol.hr
dio skupine Petrol

PETROL društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i prijevoz nafte i naftnih derivata, Zagreb (Grad Zagreb), Otok, Oreškovićeva 6/h, 

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 040156017, OIB: 75550985023, 

IBAN: HR8523400091100214118 kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Radnička cesta 50, 

IBAN: HR2824840081100671455 kod RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Magazinska cesta 69, 

IBAN: HR0623600001102238228 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Trg bana Josipa Jelačića 10, 

Iznos temeljnog kapitala: 432.366.300,00 kn uplaćen u cijelosti, 

Direktor Boris Antolovič 

ZAHTJEV ZA PRIVREMENI PRIJENOS PRAVA I OBVEZA IZ UGOVORA O OPSKRBI ELEKTRIČNOM 
ENERGIJOM  BROJ: ________________/2021 

Prenositelj 

Prenositelj (Krajnji kupac): 

Adresa: 

OIB: 

Osoba ovlaštena za zastupanje 

krajnjeg kupca pravne osobe: 

Telefon: 

E-mail:

Datum: 

podnosi Opskrbljivaču PETROL d.o.o. ovaj Zahtjev za privremeni prijenos prava i obveza iz Ugovora 
o opskrbi električnom energijom

broj Ugovora o opskrbi električnom energijom koji se 
prenosi 

za obračunsko/a mjerno/a mjesto/a kako slijedi: 
(ukoliko Krajnji kupac ima više od 3 obračunska mjerna mjesta, popis obračunskih mjernih mjesta će se nalaziti u prilogu 
i biti sastavni dio ovog Zahtjeva) 

Šifra OMM-a Broj brojila Adresa OMM-a 
Tarifni 
model 

Datum 
očitanja * 

VT NT 

*Datum očitanja ne smije biti stariji od 10 dana

na Primatelja: 

Primatelj (Novi krajnji kupac): 

Adresa: 

OIB: 

Osoba ovlaštena za zastupanje 

krajnjeg kupca pravne osobe: 

Telefon: 

E-mail:

Datum: 
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Trajanje ugovora o opskrbi, način određivanja cijene, uvjeti za obnavljanje i raskid ugovora ili prestanak 
pružanja usluga, jedinstvena oznaka modela isporuke, način obračuna i naplate troška opskrbe električnom 
energijom i naknade za korištenje mreže, te svi ostali uvjeti opskrbe određeni su Ugovorom o opskrbi koji se 
prenosi i Uvjetima opskrbljivača PETROL d.o.o. za opskrbu električnom energijom krajnjih kupaca. Primatelj 
(Novi krajnji kupac) potpisom ovog Zahtjeva potvrđuje da je upoznat s odredbama Ugovora o opskrbi koji se 
prenosi i Uvjeta opskrbljivača PETROL d.o.o., te iste u cijelosti prihvaća. 
 
Potpisom ovog Zahtjeva Primatelj potvrđuje da je upoznat i s uvjetima Pravilima o promjeni opskrbljivača, 
Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom te prihvaća sve odredbe sadržane u 
ovom Zahtjevu. 
 
 
Prenositelj i Primatelj potpisom ovog Zahtjeva daju ovlaštenje: 
 

- Opskrbljivaču PETROL d.o.o. da u ime i za račun svakog od njih obavlja sve radnje vezane uz 
postupak promjene opskrbljivača sa Prenositelja na Primatelja, uključivo i pribavljanje mjernih 
podataka za obračunsko/a mjerno/a mjesto/a Prenositelja, koje/a je/su predmet ovog Zahtjeva i 
Ugovora o privremenom prijenosu ugovora o opskrbi električnom energijom, 

- Opskrbljivaču PETROL d.o.o. da po potrebi prikupi odgovarajuću dokumentaciju o postojanju pravne 
osnove za korištenje odnosno uporabu građevine ili dijela građevine. 

 
Očekivani datum početka primjene Ugovora o privremenom prijenosu ugovora o opskrbi električnom 
energijom određen je datumom razgraničenja potrošnje od strane Operatora sustava. 
 
 
U Zagrebu, dana __________ 
 
 
Prilog: 
(Obavezno priložiti) 
 

Obrazac ugovora o privremenom prijenosu ugovora o opskrbi krajnjeg kupca potpisan od strane 
Prenositelja i Primatelja 
Dokumentacija kojom se dokazuje postojanje pravne osnove za korištenje odnosno uporabu 
građevine ili dijela građevne (npr. Ugovor o najmu, ugovor o zakupu, ugovor o plodouživanju i sl.) 

 
 
NEPOTPUNI ZAHTJEVI NEĆE SE UZIMATI U OBRADU! 
 
 
Prenositelj        Primatelj 
(Krajnji kupac)        (Novi krajnji kupac) 
 
________________      __________________ 
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Mjerna mjesta: 
 

Šifra OMM-a Broj brojila Adresa OMM-a 
Tarifni 
model 

Datum 
očitanja * 

VT NT 

           

           

           

 
 
 
 


