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KUĆNI BUDŽET

KAKO SMANJITI 
TROŠKOVE
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efikasnosti koje direktno utječu na smanjenje potrošnje energije, 
a time i na smanjenje troškova.

U webinarima Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju:

•	 Režije – što trebam znati i 

•	 Mjere ušteda

na www.hife.hr informirajte se kako izraditi kućni budžet te o 
mjerama ušteda u kućanstvu koje mogu doprinijeti smanjenju 
troškova režija.

Ovakve analize omogućuju donošenje informiranih odluka. Prije 
ulaganja treba razumjeti koje koristi će se s ulaganjem postići u 
smislu energetskih ušteda, hoće li se ulaganje financijski isplatiti 
i u kojem roku.

Osim značajnijih ulaganja, postoji niz aktivnosti koje možemo 
poduzeti, koje su besplatne ili traže minimalna ulaganja, a 
direktno utječu na smanjenje troškova režija. Koje su to mjere 
informirajte se u webinaru Hrvatskog instituta za financijsku 
edukaciju „Režije, što trebam znati“ na www.hife.hr 

1. Režije – što trebam znati i kako smanjiti troškove režija?

Izrada kućnog budžeta u kojem se detaljno razrađuju mjesečni prihodi 
i troškovi kućanstva ključna je aktivnost u svakom kućanstvu.

U sklopu analize troškova kućanstva ključno je sagledati postoji 
li mogućnost za dodatne uštede kroz primjenu mjera energetske 
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•	 Komunalne djelatnosti Grada Zagreba (opći dio)

•	 Komunalne djelatnosti – odvoz otpada

•	 Komunalne djelatnosti – opskrba plinom

•	 Komunalne djelatnosti – parking

•	 Komunalne djelatnosti – opskrba vodom

izdvojili smo usluge koje najčešće koristimo u kontekstu troškova režija kako bi 
vas upoznali s vašim pravima i obvezama. Online usluge koje nude opskrbljivači 
usluga omogućuju jednostavnije praćenje potrošnje, daju uvid u povijesnu 
potrošnju, prijavu potrošnje, upućivanje prigovora, pohvala i prijedloga... Online 
usluge omogućuju bolje praćenje troškova kućanstva i služe kao podloga za 
analizu i donošenje određenih odluka u smislu mjera ušteda.

Kako bi koristili usluge koje najbolje odgovaraju vašim potrebama i štede vaše 
vrijeme i novac budite informirani.

Važno je uvijek provjeravati račune te u slučaju bilo kakvih pitanja ili prigovora 
pošaljite upit nadležnim službama. 

 

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Grada Zagreba. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj 
je odgovornosti Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati 

kao odraz stajališta Grada Zagreba

Jako je važno detaljno proučiti troškove režija, analizirati povijesnu potrošnju 
kućanstva kako bi zaključili koje mjere povećanja energetske efikasnosti su 
primjenjive za vaše kućanstvo. Ukoliko sami niste u mogućnosti napraviti takvu 
analizu potražite pomoć stručnjaka – npr. energetski savjetnik/certifikator 
može vam pružiti stručnu pomoć u procjeni ekonomski opravdanih mjera za 
poboljšanje svojstava vaše nekretnine, ili dati preporuke kako s obzirom na 
stanje nekretnine postići uštede energije, ili postići veću toplinsku zaštitu.

2. Komunalne, energetske i telekomunikacijske usluge - prava i   
 obveze

Kako bi s maksimalnom učinkovitosti vodili vaše kućanstvo i bili sigurni kako 
raspolažete svim važnim informacijama o svojim pravima i obvezama izdvojite 
vrijeme za istražiti koje sve usluge nude komunalna društva, teleoperateri i 
opskrbljivači električnom energijom.

Kroz webinare Hrvatskog instituta za financijsku edukaciju:
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