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Broj:  

Karlovac, 18. kolovoza 2014.  

 

Informiranje potrošača ili reklamiranje trgovaca? 

„Razdjelnike topline moraju ugraditi svi inače slijede kazne“, piše tportal (http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/346443/Razdjelnike-
topline-moraju-ugraditi-svi-inace-slijede-kazne.html), što je jednostrano informiranje potrošača u izrazitu korist monopolističkih trgovaca 
koji se „trguju“ (šalju račune) toplinskom energijom, te koji prodaju „razdjelnike topline“ koji nisu mjerni instrumenti za mjerenje potrošnje 
toplinske energije, kako se insinuira u članku, već mjere emisiju topline iz grijaćeg tijela i raspodjeljuju koji je to %-otak o odnosu ne 
centralni mjerni instrument – kalorimetar. Doduše u sadržaju članka se ne spominje razdjelnik, već mjerni instrument, što ni u kom 
slučaju nije istoznačnica za razdjelnik, kako bi to „prosječni potrošač“ mogao zaključiti. 

Svi stanovi i grijani prostori u Hrvatskoj izgrađeni poslije 1998. moraju imati ugrađen mjerni instrument – kalorimetar i ne može se 
umjesto njega ugraditi razdjelnik topline. Nužno je uočiti da razdjelnik nije mjern i instrument potrošnje, ali ga Direktiva 
2012/27/EU priznaje kao instrument koji se može ugraditi umjesto mjernog instrumenta zbog relativno jeftinije ugradnje u ova krizna 

vremena. Naime cijena ugradnje razdjelnika na 4 grijača tijela je cca 2.500 kn, a rekonstrukcija toplovodne mreže i ugradnja kalorimetara 

je cca 8.000 kn.  

Temeljna usporedba izgleda ovako: 

- ulaganja za ugradnju razdjelnika se vraćaju za 60 – 80 godina, a za ugradnju kalorimetara za 3 – 5 godina. 

- kalorimetrom se plaća isključivo potrošnja i nemoguće je ući u dužničko ropstvo zbog neplaćanja računa, jer jednostavno se 

prestaje isporučivati usluga ako se ne plaća 

- razdjelnikom se ulazi u dugotrajni pa ponekad i doživotni ugovorno odnos ne samo s kupcem toplinske energije, neko i 

trgovcem od kojeg je potrošač kupio sustav razdjelnika i sklopio ugovor o očitanju. 

- kalorimetrom se sklapa ugovor s kupcem toplinske energije za svaku ogrjevnu sezonu ponaosob, što isključuje plaćanje 

„paušala“ i sličnih izmišljotina trgovaca toplinskom energijom. 

- karlorimetrom svaki krajnji kupac sklapa ugovor s trgovcem toplinske energije i nema nikakvog skupljanja potpisa po zgradi i 

od susjeda, a niti ovlašteni predstavnik može potpisati bilo što na ime „odluke većine“ 

Razvidno je kada se gospodarstvo oporavi da će se morati ugraditi mjerni instrumenti za mjerenje potrošnje ili jednostavno rečeno da će 

se razdjelnici morati zamijeniti kalorimetrima. To je jasno i po tome što je njemački Parlament 2013. godine u kolovozu donio preporuku 

da se ne ugrađuju razdjelnici topline, jer nisu pouzdani mjerni instrumenti. 

Nepošteno je pozivati se na članak 52. ZTTE koji se spominje u tekstu, dok nisu sklopljeni ugovori iz članka 11. istog zakona.  Nema 

zakonske odrednice da netko mora ugraditi mjerni instrument, a nema ugovor o opskrbi toplinskom energijom. Osim toga ZTTE 

obvezuje i lokalnu samoupravu na implementaciju ZTTE, što nijedan lokalna samouprava, pa tako ni grad Zagreb iz članka nije učinila.  

Većina gradova u Hrvatskoj ima Vijeće za zaštitu potrošača javnih usluga, prema našim informacija nijedno takvo savjetodavno tijelo nije 

na nijednoj sjednici raspravljalo o sufinanciranju ugradnje mjernih instrumenata za mjerenje potrošnje toplinske energije. 

Ne osporavamo potrošačima pravo na izbor, niti trgovcima pravo na reklamu, ali zar ZTTE moraju poštivati samo potrošači ? 

Naš stav i savjet je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača da korisnici toplinske energije ugrade kalorimetre  i na taj način plaćaju stvarnu 

potrošnju, a nikako procijenjenu potrošnju. Ako su razdjelnici tako savršeni kako to kažu reklame, zašto ih toplane ne ugrađuju u 

podstanice? 

Predsjednik ROZP 
Željko Tomašić 
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