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neovlašteno korištenje električne energije, bez da ih je sud proglasio 
krivima, jer će im u protivnom isključiti električnu energiju. 
Pošto se u takvim slučajevima radi o kaznenom djelu koje prema Zakonu 
pravna osoba mora i prijaviti, HEP to ne radi već samo traži od potrošača 
da plati navodnu neovlaštenu potrošnju i ako potrošač to plati uopće ga 
neće kazneno prijaviti. Tako HEP neprijavljivanjem radi kazneno djelo. 
 
Zašto HEP ne prijavljuje kazneno djelo? Vjerojatno zato jer kaznenog 
djela neovlaštene potrošnje čak niti nema. Ne zove se policija koja bi 
obavila očevid i utvrdila neovlaštenu potrošnju – kazneno djelo. 
Vjerojatno niti na sudu ne bi prošlo da je netko kradljivac električne 
energije samo zato što je na mjernom uređaju oštećena plomba. 
 
Na takav način se omogućava i eventualna korupcija što je objavljeno  
nedavno u sredstvima informiranja gdje su se djelatnici HEP-a 
dogovarali s potrošačem koji je navodno imao neovlaštenu potrošnju, 
utvrđenu oštećenom plombom.  
 
Iz navedenog je vidljivo da je sada HEP taj koji potrošača može proglasiti 
krivim bez pravomoćne sudske odluke što je u suprotnosti sa člankom 
28.  Ustava Republike Hrvatske (Svatko je nedužan i nitko ga ne može 
smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom 
presudom ne utvrdi krivnja). 
 
Predlažemo da Vaše pravne službe ispitaju naše navode! 
 
Poštovana gospodo je li Vlada Republike Hrvatske znala i od Vas bila 
obaviještena da se tu radi o neustavnim odredbama prije nego je 
donijela Opće uvjete? Niste li doveli u zabludu članove Vlade da donose 
neustavne pravne akte? 
Da li ćete predložiti Vladi Republike Hrvatske da promjeni članke o 
neovlaštenoj potrošnji na način da operator prijenosnog i distribucijskog 
sustava može od potrošača naplatiti trošak neovlaštene potrošnje tek 
onda kada potrošača sud proglasi krivim u pravomoćnom postupku? 
 
U očekivanju vašeg odgovora  
s poštovanjem 
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