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R J E Š E N J E 
 
 
Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti na temelju članka 1 stavak 1. Zakona o regulaciji 
energetskih djelatnosti ("Narodne novine", broj 68/01 i 109/01), rješavajući na temelju 
prigovora I.Š. iz Zagreba,  na 18. sjednici održanoj  27. kolovoza 2003. godine 
 
 

r i j e š i l o   j e 
 
 
 

I. Prigovor potrošača I.Š. iz Zagreba, nije osnovan.  
 
 
 

O b r a z l o ž e nj e 
 
Potrošač I.Š. podnio je 13. prosinca 2002. godine prigovor na obračun potroška električne 
energije do 30. travnja 2002. godine za vikend kuću (klijet) u Pregradi, Distribucijsko 
područje Elektra Zabok. U svom prigovoru potrošač navodi da je razlika obračuna u iznosu od 
3.404,47 kuna nerealno visoka, s obzirom da je veća od 36 mjesečnih akontacija, a mjesečna 
akontacija iznosi 33 kune. Potrošač zahtjeva da mu se razlika obračuna smanji na iznos koji bi 
bio u realnom odnosu prema mjesečnim akontacijama za trošak električne energije. Stoga je 
Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti uputilo zahtjev Distribucijskom području Elektra 
Zabok da dostavi očitovanje koje će sadržavati podatke Elektre Zabok o pozivima upućenima 
g. I.Š. da omogući mjerenja u svom objektu, pisanim prigovorima g. I.Š. te zabilješku o 
istima, kao i eventualne podatke o odvijanju redovite kontrole mjernog mjesta potrošača. Iz 
dostavljenog očitovanja Distribucijskog područja vidljivo je da je Elektra Zabok 9. listopada 
2002. godine poslala očitovanje na pisane prigovore g. I.Š. tražeći od njega da, radi 
utvrđivanja akontacijskih rata, dostavi stanje brojila kako bi se mogao izvršiti obračun 
troškova isporučene električne energije. No, g. I.Š. se oglušio na zahtjev, tako da je DP 
Elektra Zabok obračun za razdoblje od 1997. do 2002. godine izvršila na temelju procjene 
stanja brojila. Stanje brojila električne energije očitano je 30. travnja 2002. i utvrđena je 
potrošnja električne energije u odnosu na prethodno stanje u iznosu od 4.589 kWh. Temeljem 



 

stvarne potrošnje utvrđeni su troškovi za isporučenu električnu energiju u iznosu od 3.404,47 
kuna.  
Činjenica je da potrošač I.Š. nije omogućio redovita očitanja brojila na mjernom mjestu, niti 
je stanje brojila osobno dostavljao Distribucijskom području Elektra Zabok. Zbog toga su se 
troškovi za električnu energiju obračunavali i naplaćivali putem akontacijskih obroka. Za 
određivanje stvarne potrošnje mjerodavno je očitanje brojila, pa je prigovor potrošača da je 
razlika potrošnje neprimjeno visoka u odnosu na iznos akontacijskih rata neutemeljen.  
Na temelju činjenica utvrđenih tijekom postupka, cijeneći svaki dokaz pojedinačno i sve 
zajedno, Vijeće za regulaciju energetskih djelatnosti utvrdilo je da je obračun utroška 
električne energije u predmetnom slučaju utvrđen u skladu sa člankom 59. i člankom 102. 
stavak 2. Općih uvjeta isporuke električne energije ("Narodne novine", broj 8/91, 61/92, 
70/92, 78/93, 81/97), Tarifnim sustavom za prodaju električne energije ("Narodne novine", 
broj 8/91, 10/91, 23/92 33/93, 43/93, 20/94), kao i Odlukom Uprave HEP-a od 13. srpnja 
2000. godine o usklađivanju cijene električne energije. 
 
Stoga je riješeno kao u izreci.  
 
 
P o u k a  o  p r a v n o m  l i j e k u : 
 
Ovo Rješenje je konačno prema članku 5. stavak 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti 
("Narodne novine", broj 68/01 i 109/01). 
 
Protiv ovoga Rješenja nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor. Tužba se podnosi 
Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana dostave upravnog akta 
stranci. O tužbi odlučuje Upravni sud Republike Hrvatske. 
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Dostaviti: 
1. I.Š., Zagreb,  
2. DP Elektra Zabok 
3. Pismohrani, ovdje 


