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Vaš dopis od 19.12.2006. 
 
Isključenje potrošača – kućanstvo(II) 
 
 
Poštovani gospodine MRAVAK, 
 
našim dopisom od 11.12.2006.g. dali smo prijedlog da zaštitimo potrošače koji nisu u 
dugu prema HEP-u, jer su redoviti platiše pa čak imaju i preplatu potrošene električne 
energije, ali neznaju da moraju plaćati akontacijske rate pa makar su i u preplati. 
 
Nažalost kada Vaši monteri dolaze isključiti električnu energiju, a sve prema Općim 
uvjetima za opskrbu električnom energijom (NN 14/2006) dolazi do nemilih scena 
kada se potrošaču isključi električna energija, a on je podmirio sve dugove prema 
HEP-u. 
 
O takvim slučajevima možete vidjeti i neke članke iz novina na našim web 
stranicama.  
U prijedlogu nismo predlagali izdavanje računa već samo PROVJERU Vašeg 
montera (telefonom)  je li sve plaćeno. 
 
Da se radi na takav način potrošači koji su sve platili imali bi i dalje struju, a Vi nebi 
imali negativnu reklamu u novinama. 
 
Naravno potrošači koji ne žele pustiti Vašeg montera u stan vjerojatno i nisu platiti 
svoje račune pa onda neka monter napravi posao radi kojega je i došao.  
 
Žao nam je što Vaši djelatnici nisu prepoznali naš prijedlog kao obostrano koristan 
kojim bi se i  spriječio negativan ugled Vaše kompanije. 
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Hrvatska udruga za zaštitu potrošača upoznaje potrošače s njihovim pravima i 
obvezama tiskanjem letaka.  
 
Ipak smatramo da biste i Vi trebali Vašim potrošačima i korisnicima Vaših usluga dati 
informaciju, pravodobnu i točnu o njihovim pravima i obvezama  jer pretpostavljamo 
da imate više predviđenih sredstava za tu svrhu. 
 
 
 
 
S poštovanjem 
tajnik  HUZP-a 
 
 
Tomislav Lončar 
Kopija Hrvatska energetska regulatorna agencija 
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Isključenje potrošača - kućanstvo 
 
 
Poštovani gospodine MRAVAK, 
 
 
javljaju nam se potrošači kojima je isključena električna energija pošto nisu plaćali 
akontacijske rate, jer su prema njihovom obračunu bili u pretplati električne energije 
odnosno  ono što su uplatili nisu potrošili. 
 
Predlažemo da obvežete sva distribucijska područja da obavijeste svoje djelatnike da 
prije isključenja električne energije  u kategoriji kućanstvo svakako moraju prije 
isključenja kod potročaća očitati brojilo i u distribucijskom području telefonom 
provjeriti je li potrošač neplatiša ili je slučajno u preplati akontacijskih rata. 
 
Na takav način ne bi dolazilo do nemilih scena i svađa djelatnika HEP-a i potrošača 
jer bi se provjerilo i obračunalo stvarno stanje, a potrošačima koji su izmirili svoje 
obveze ne bi se isključivala električna energija. 
 
Molimo da nas obavijestite slažete li se s našim prijedlogom  i što ćete po tom 
prijedlogu poduzeti. 
 
S poštovanjem 
tajnik  HUZP-a 
 
 
Tomislav Lončar 
Kopija Hrvatska energetska regulatorna agencija 
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