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Ovo je prva odšteta u Hrvatskoj za pogrešno ugrađene razdjelnike 

Danska tvrtka koja se bavi ugradnjom, očitavanjem i obračunavanjem razdjelnika, zbog 
pogreške jednog od njihovih bivših proizvođača u programiranju razdjelnika u Požegi, 
stanarima koji su dobili nerealne račune, isplatila je 45 tisuća kuna odštete. 

Riječ je o četiri zgrade na kojima je radio lokalni podizvođač, a 80-ak stanara ponuđena je 
odšteta u iznosima od 30 pa do dvije tisuće kuna, čime su izbjegli tužbe i povlačenje po 
sudovima, renosi Jutarnji list. 

Ovo je prva odšteta u Hrvatskoj za pogrešno ugrađene razdjelnike, a uskoro bi primjer Požege 
mogli slijediti i brojni drugi gradovi. 

Prema najavama Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u tijeku je kreiranje novog 
normativnog i tehničkog okvira kojim bi se reguliralo područje toplinarstva. 

HUZP Komentar 

Nažalost Ministarstvo gospodarstva i Zaštite okoliša dozvolili su ugradnju nekakvih mjernih 
uređaja razdjeljnika koji nisu odobreni od Državnog zavoda za mjeritljstvo. U Zavodu kažu 
da oni mjere na internoj instalaciji potrošača pa ih niti ne moramo baždariti, a zašto onda treba 
baždariti vodomjere koji su na internim instalacijama potrošača? Ako potrošači sumnjaju u 
ispravnost razdjelnika gdje se njegova ispravnost može provjeriti? Kod firme koja ga je 
ugradila? Puno nejasnoća, a najveća je da mi moramo ugraditi razdjelnike mada nam to i ne 
odgovara. Mi potrošači mijenjamo prozore, oblačimo zgrade u stiropor sve kako bi imali što 
bolju zaštitu, a Toplana ne popravlja ili regulira termostate u svojim podstanicama , tako kada 
je vani vruće , vrući su i naši radijatori. To nitko ne vodi računa o tome, već samo da se 
ugrade razdjelnici. 
Do sada većina potrošača ima i veće račune nego do sada, ali to nije nikoga briga pa ipak smo 
u kapitalizmu. 
 


