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Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti povodom zahtjeva Agencije za zaštitu tržišnog 
natjecanja, a temeljem članka 1. Zakona o regulacij i energetskih djelatnosti (''Narodne novine", broj 
68/01, 109/01)  na 7. sjednici održanoj dana 15. studenog 2002. godine donijelo je sljedeće 

RJEŠENJE 

1. Odluka Hrvatske elektroprivrede d.d. (HEP), DP. "Elektra Zadar" o obustavi isporuke 
električne energije gospodinu Veljku Jokiću zbog duga kojeg je kao prethodni potrošač 
na tom mjernom mjestu učinio gospodin Saša Varzić neosnovana je. 

2. Temeljem članka 77. stavak 4 Općih uvjeta isporuke električne energije ("Narodne 
novine", broj: 8/91,61/92,70/92,78/93,81/97) isporučitelj električne energije dužan je o 
svom trošku ponovno nastaviti isporuku, nakon što se ustanovi da je isporuka električne 
energije neosnovano obustavljena. S tim u svezi obvezuje se HEP, DP. "Elektra" Zadar  
da nastavi isporuku električne energije gospodinu Veljku Jokiću, ukoliko to nije u 
međuvremenu učinjeno, pod uvjetom da je podmirio sve svoje obveze, po računima koji 
glase na njegovo ime za isporučenu električnu energiju.  

3. Gospodin Veljko Jokić obveznik je plaćanja pristojbe u iznosu od 750,00 kuna, uz porez 
na dodanu vrijednost (22%) što ukupno iznosi 915,00 kuna (slovima: 
devetstotinapetnaest kuna). Iznos se uplaćuje se na račun Vijeća za regulaciju 
energetskih djelatnosti petnaest (15) dana od dana dostave ovog rješenja. 

O b r a z l o ž e n j e  

I.  Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti, zaprimilo je od Agencije za zaštitu tržišnog 
natjecanja dopis Klasa: UP/I 030-02/2002-01/63 Ur.broj: 580-02-02-17-02 od dana 17. rujna 
2002. godine kojim Vijeću za regulaciju energetskih djelatnosti ustupa na rješavanje pr ijavu 
Koordinacije udruga za zaštitu potrošača HUZP i HRID kao stvarno nadležnom tijelu. Prijava 
se odnosi na zlouporabu monopolističkog položaja Hrvatske Elektroprivrede d.d (HEP) 
odnosno prijavu protiv Hrvatske Elektroprivrede d.d., DP. "Elektra" Zadar, zbog uskraćivanja 
pružanja usluge opskrbe električnom energijom na štetu gospodina Veljka Jokića.Vijeće za 
regulaciju energetskih djelatnosti je na temelju nadležnosti koje su mu dodijeljene Zakonom 
o energiji, Zakonom o tržištu elektr ične energije, Zakonom o tržištu nafte i naftnih derivata, 
Zakonom o tržištu plina i Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne novine", 
broj: 68/01,109/01) pristupilo r ješavanju rečenog predmeta, u dijelu za koji je nadležno. 

II.  Pregledom dokumentacije dostavljene na uvid Vijeću za regulaciju energetskih 
djelatnosti utvrđeno je sljedeće činjenično stanje: 

a) Veljko Jokić (u daljnjem tekstu: Korisnik) imao je u odnosu na HEP svojstvo 
potrošača do 1991. godine kada je  napustio svoju obiteljsku kuću. 

b) Temeljem odluke Općinskog poglavarstva Općine Jesenice od 21. veljače 1991. 
godine Saša Varzić stekao je pravo privremeno koristit i obiteljsku kuću korisnika. 



c) Saša Varzić je dana 01. ožujka 1996. godine prijavio HEP-u potrošnju na mjernom 
mjestu registriranom u obiteljskoj kući Korisnika. Zbog neplaćenih dugovanja za 
isporučenu električnu energiju, Saši Varziću je 24. lipnja 1998. godine obustavljena 
isporuka električne energije. 

d) Korisnik se dana 10. svibnja 2000. godine ponovno doselio u svoju obiteljsku kuću. 
e) Korisnik je tijekom lipnja 2000. godine povodom svog zahtjeva priključen na 

elektroenergetsku mrežu, da bi mu nakon deset dana isporuka električne energije 
bila obustavljena, a ponovno ukapčanje uvjetovano podmirivanjem duga 
evidentiranog na tom mjernom mjestu dana 24. lipnja 1998. godine, odnosno u 
vrijeme kada je na tom mjernom mjestu kao potrošač bio evidentiran Saša Varzić. 

III.  Pravni propisi temeljem kojih je odlučeno kao u izreci rješenja su: 

1. Zakon o tržištu elektr ične energije ("Narodne Novine", broj: 68/2001); 
2. Opći uvjeti isporuke električne energije ("Narodne Novine", broj:  8/91, 61/92, 

70/92, 78/93, 81/97); 
3. Zakon o obveznim odnosima ("Narodne Novine", broj: 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 

112/99); 
4. Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti ("Narodne Novine", broj: 68/01, 109/01). 

Temeljem odredbe članka 4. Općih uvjeta isporuke električne energije, električna energija se  
potrošačima isporučuje temeljem pisanog ugovora ili temeljem ugovora o pristupanju. Forma ugovora 
o pristupanju, kao i vrijeme sklapanja tog ugovora određena je odredbom članka 58. Općih uvjeta 
isporuke električne energije. Odredbom članka 58. Općih uvjeta isporuke električne energije određeno 
je da je za sklapanje ugovora o pristupanju dovoljno da potrošač podnese zahtjev isporučitelju, a da 
se ugovor smatra sklopljenim kada isporučitelj priključi objekt potrošača na svoju mrežu. 

Saša Varzić je 1. ožujka 1996. godine HEP-u podnio prijavu potrošnje, kako bi bio upisan u 
evidenciji potrošača. Nesporno je da je HEP vršio isporuku električne energije Saši Varziću kao 
registriranom korisniku. Slijedom navedenoga proizlazi da su navedenim radnjama Saša Varzić i HEP 
sklopili ugovor o pristupanju čime je Saša Varzić u smislu Općih uvjeta isporuke električne energije 
stekao status potrošača.   

Preuzimanje obveze ranijeg potrošača nastale na istom mjernom mjestu od strane kasnijeg 
potrošača uređeno je odredbom članka 62. stavak 3. Općih uvjeta isporuke električne energije. Ona 
propisuju da je potrošač koji se doseli na mjerno mjesto na kojem je električnu energiju ranije 
preuzimao na temelju ugovora o pristupanju drugi potrošač, a nije na vrijeme prijavio svoje useljenje, 
niti je prijašnjem potrošaču ispostavljen konačni račun za utrošenu električnu energiju, dužan platiti 
svu električnu energiju utrošenu nakon posljednjeg očitanja utroška električne energije kod bivšeg 
potrošača. Iz navedenog sli jedi da se navedena odredba u konkretnom slučaju ne može primijeniti, pa 
tako ni institut preuzimanja obveze na konkretan slučaj.  

Naime, ranijem potrošaču je 24. l ipnja 1998. godine ispostavljen konačni račun za utrošenu 
električnu energiju u iznosu od 4.686,18 kn. Korisnik je sa zakašnjenjem, koje se s obzirom na 
okolnosti konkretnog slučaja ne može tumačiti na njegovu štetu, prijavio svoje ponovno useljenje u 
predmetni objekt i sklopio s HEP-om ugovor o pristupanju. Pravo HEP-a je da, u skladu sa općim 
propisima građanskoga prava i Općim uvjetima, potraživanja za isporučenu, odnosno utrošenu 
električnu energiju veže za potrošače u smislu odredbe članka 3. Općih uvjeta. 

Činjenica da raniji potrošač nije podmirio svoje zasebno dugovanje prema HEP-u ne predstavlja 
odgovarajući pravni osnov za obustavu isporuke električne energije odnosno raskid ugovora sa 
Korisnikom te je stoga odlučeno kao u izreci rješenja. Naime, energetski subjekti nisu ovlašteni svojim 
odlukama derogirati odredbe važećih zakona na štetu kupaca. 

IV. Za Rješenje kojim se rješava povodom žalbe potrošača, a temeljem članka 2. Uredbe o 
f inanciranju rada Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti (''Narodne novine'', broj: 60/02), 
plaća se pristojba za rad Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti od 750,00 kuna. Kada 
Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti pruža usluge obvezno je na pristojbu za rad 
Vijeća za regulaciju obračunati porez na dodanu vrijednost. Dakle, g. Veljko Jokić u čije je 



ime Koordinacija udruga za zaštitu potrošača HUZP i HRID podnijela prijavu, obveznik je 
plaćanja pristojbe u iznosu od 915,00 kuna (slovima: devetstotinapetnaest kuna). Iznos iz 
točke 3. izreke ovog rješenja uplaćuje se posebnom uplatnicom u korist Vijeća za regulaciju 
energetskih djelatnosti u roku od petnaest (15) dana od dana dostave ovog rješenja na račun 
broj: 2390001 – 11000 27703 otvoren kod Hrvatske Poštanske Banke d.d. 

Obveznik plaćanja pristojbe dužan je dokaz o izvršenoj uplati pristojbe dostaviti Vijeću za 
regulaciju energetskih djelatnosti bez odgode, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana izvršene 
uplate.  

Uputa o pravnom lijeku 
U skladu s člankom 5. Zakona o regulacij i energetskih djelatnosti, predmetno Rješenje je 

konačno u upravnom postupku. Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali nezadovoljna stranka 
može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset (30) dana 
od dana dostave ovog Rješenja. Pokretanje upravnog spora, u smislu odredaba članka 5. Zakona o 
regulaciji energetskih djelatnosti ne odgađa izvršenje ovog Rješenja. 
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