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Агенција за енергетику Републике Србије у поступку по жалби Радовић Милорада из
Земуна, Икарбус нова трећа број 5, од 14.08.2018. године, због недоношења решења у законом
прописаном року од стране првостепеног органа - Оператора дистрибутивног система "ЕПС
Дистрибуција" Д.О.о. Београд, по захтеву за издавање одобрења за раздвајање електричних
инсталација за стан у оквиру постојећег стамбеног објекта у Земуну, улица Икарбус нова трећа
број 5, на основу чл. 54. став 1. тачка 1), 142. став 3. и 39. став 3. Закона о енергетици ("Службени
гласник РС", број 145/2014), члана 101. став 1, а у вези са чланом 173. Закона о општем управном
поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016) и члана 15. Статута Агенције за енергетику
Републике Србије ("Службе ни гласник РС", број 52/2005), доноси

РЕШЕЊЕ

ОБУСТАВЉА СЕ поступак по жалби Радовић Милорада из Земуна, Икарбус нова трећа
број 5, због недоношења решења од стране првостепеног органа - Оператора дистрибутивног
система "ЕПС Дистрибуција" Д.О.о. Београд, по захтеву за издавање одобрења за раздвајање
електричних инсталација за стан у оквиру постојећег стамбеног објекта у Земуну, улица Икарбус
нова трећа број 5.

Образложење

Радовић Милорада из Земуна, Икарбус нова трећа број 5, поднео је Агенцији за енергетику
Републике Србије, дана 14.08.2018. године, жалбу због недоношења решења у законском року од
стране Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" Д.О.о. Београд, по захтеву
жалиоца од 31.05.2018. године, за издавање одобрења за раздвајање електричних инсталација за
стан у оквиру постојећег стамбеног објекта у Земуну, улица Икарбус нова трећа број 5.

Поступајући по налогу Агенције за саопштавање разлога због којих о захтеву није одлучено
у законском року за решавање, актом првостепеног органа од 25.09.2018. године, достављено је
обавештење да је странка доставила потребну документацију, након чега ће бити донета управна
одлука.

Имајући у виду достављене разлоге, актом Агенције од 02.10.2018. године, у складу са
одредбом члана 173. став 1. Закона о општем управном поступку, првостепеном органу је одређен
накнадни рок од 5 дана да донесе управну одлуку у овој правној ствари и подносиоцу захтева
обезбеди правну заштиту.

Дана 22.10.2018. године, првостепени орган обавештава Агенцију за енергетику да је по
захтеву жалиоца за издавање одобрења за прикључење поменутог објекта на дистрибутивни
систем електричне енергије, донето решење под бројем 82110, БМ, Е-З076-4/18 од 10.10.2018.
године.

Како је о захтеву за издавање одобрења за прикључење у овој правној ствари првостепени
орган одлучио својим решењем, оцењено је да нема услова да се поводом поднете жалбе због
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.ћугања управе" поступак даље води, па је, сходно одредби члана 101. став 1, а у вези са члана м
173. Закона о општем управном поступку, одлучено као у диспозитиву решења.

Против донетог првостепеног решења број 8211 О, БМ, Е-3076-4/18 од 10.10.2018. године,
допуштена је жалба под општим условима.

Упутство о правном средству:
Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор
тужбом која се подноси непосредно Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана
достављања решења, са судском таксом у износу од 3.000 динара.

Решење доставити:
1. Првостепеном органу
2. Радовић Милораду, Земун, Икарбус нова трећа број 5
3. Архиви
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