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ГЗ

Агенција за енергетику Републике Србије, решавајући по захтеву Радивојевић Драгана из
Ниша, Радоја Дакића 49а/18, за поништавање коначног решења Оператора дистрибутивног
система "ЕПС Дистрибуција" Д.О.о. Београд, Огранак "Електродистрибуција Ниш", број 8П.1.1.0-Д-
10.23-303655/3-18 од 29.11.2018. године, на основучл. 54. став 1. тачка 1),142. став 3. и 39. став
3. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", број 14512014 и 9512018-други закон), члана 183.
Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018-аутетично
тумачење) и члана 15. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ("Службе ни гласник РС",
број 52/2005), доноси

РЕШЕЊЕ

ПОНИШТАВА СЕ коначно решење Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција
Д.О.о. Београд, Огранак "Електродистрибуција Ниш", број 8П .1.1.0-Д-1 0.23-303655/3-18 од
29.11.2018. године.

Образложење

Решењем Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" Д.О.о. Београд, Огранак
"Електродистрибуција Ниш", број 8П.1.1.0-Д-10.23-303655/3-18 од 29.11.2018. године, усвојен је
захтев Вулић & Вулић, Нищ Козарачка 30 М4, од 19.10.2018. године и издато одобрење за
прикључење објекта - пословни простор бр. 1Х У склопу стамбене зграде у Нишу, Радоја Дакића
49/1Х, парцела број 428/6 К.О. Ниш-Ћеле Кула, под условима утврђеним тач. 1-7. диспозитива
решења.

Предметно решење је постало коначно и правоснажно дана 30.11.2018. године, на основу
изјаве Вулић & Вулић, Д.О.о. из Ниша о одрицању права на жалбу против решења Оператора
дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" Д.О.о. Београд, Огранак "Електродистрибуција Ниш",
број 8П.1.1.0-Д-10.23-303655/3-18 од 29.11.2018. године,

Дана 01.07.2019. године, Радивојевић Драган из Ниша, Радоја Дакића 49а/18, подноси
Агенцији за енер-гетику Републике Србије захтев за поништавање коначног решења Оператора
дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" Д.О.о. Београд, Огранак "Електродистрибуција Ниш",
број 8П.1.1.0-Д-10.23-30365513-18 од 29.11.2018. године, сходно члану 183. став 1. тачка 3) Закона
о општем управном поступку, јер извршење решења није могуће.

у поднетом захтеву којим се тражи поништавање коначног решења, подносилац наводи
да Вулић & Вулић, Ниш У стечају, није више власник пословног простора број 1Х у Улици Радоја
Дакића 49, јер је предметни објекат Радивојевић Драган купио у стечајном поступку и добио
правоснажно решење суда по коме је постао нови и једини власник објекта, чим је стекао право
на упис промене својине на објекту у катастру непокретности, која је извршена у мају ове године.
Даље наводи да се, као власник непокретности, обратио ЕПС-у ради остваривања права на
прикључење, где је добио информацију да већ постоји решење о прикључењу издато на правно
лице Вулић & Вулић У стечају, по ком решењу није закључен уговор о снабдевању електричном
енергијом, али да са Радивојевић Драганом, као новим власником, не могу да закључе уговор, јер
решење о прикључењу не гласи на њега. Како је Вулић & Вулић У стечају изгубило право
власништва на објекту, а нема закључен уговор о снабдевању електричном енергијом са ЕПС
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снабдевањем и како нови власник, не може потписати уговор о снабдевању за предметни објекат,
то издато решење није могуће извршити, па стога тражи поништење предметног коначног решења,
како би могао даље да као власник објекта оствари своје право на снабдевање електричном
енергијом. Захтев подноси у складу са одредбом члана 183. став 1. тачка 3) Закона о општем
управном поступку, јер извршење решења уопште није могуће.

У прилогу акта Агенције за енергетику Републике Србије од 24.07.2019. године, захтев
Радивојевић Драгана из Ниша, Радоја Дакића 49a/18, за поништавање коначног решења
Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" Д.О.о. Београд, Огранак
"Електродистрибуција Ниш", број 8П.1.1.0-Д-1 0.23-303655/3-18 од 29.11.2018. године, достављен
је стечајном управнику Привредног друштва за унутрашњу и спољну трговину Вулић & Вулић доо
Ниш - У стечају, Жаклини Петровић на адресу Ниш - Медијана, Козарачка 30 М-4, ради
изјашњења, у остављеном року од осам дана. Подаци о стечајном управнику и адреси на којој се
налази, преузети су са сајта Агенције за привредне регистре. И поред чињенице да је адреса тачно
попуњена, писмено је враћено Агенцији за енергетику Републике Србије, са напоменом
поштоноше да је прималац пресељен.

Како адресат није у Агенцији за привредне регистре променио адресу седишта, нити је
уписао неку другу адресу за пријем поште, Агенција је, у смислу одредбе члана 78. Закона о
општем управном поступку, објавила захтев за изјашњење упућен стечајном управнику, дана
02.08.2019. године, на својој веб страници и огласној табли, јер адресу за достављање документа
није било могуће утврдити. Истеком рока од 15 дана од дана када је писмено објављено на веб
презентацији и огласној табли, дана 17.08.2019. године, сматра се да је јавно достављање
извршено.

У остављеном року од осам дана од дана достављања, стечајни управник није доставио
Агенцији за енергетику изјашњење на поднети захтев за поништавање коначног решења.

Увидом у поднети захтев за поништавање коначног решења, нападнуто решење и списе
предмета, утврђено је да је захтев основан.

Према стању у списима предмета утврђено је следеће чињенично стање.
Решењем Оператора дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.О.О. Београд, Огранак

"Електродистрибуција Ниш", број 8П.1.1.0-Д-10.23-303655/3-18 од 29.11.2018. године, усвојен је
захтев Вулић & Вулић, Ниш, Козарачка 30 М4, од 19.10.2018. године и издато одобрење за
прикључење на електродистрибутивну мрежу објекта - пословни простор бр. 1Х У склопу стамбене
зграде у Нишу, Радоја Дакића 49/1Х, парцела број 428/6 К.О. Ниш-Ћеле Кула, под условиима
утврђеним тач. 1-7. диспозитива решења.

Предметно решење постало је коначно и правоснажно дана 30.11.2018. године, код датума
је Вулић & Вулић, Д.О.о. из Ниша, дало изјаву о одрицању права на жалбу против решења.

У време покретања поступка пред првостепеним органом за издавање одобрења за
прикључење пословног простора 1Х У приземљу стамбено-пословне зграде у Нишу, Радоја Дакића
49/1Х, парцела број 428/6 К.О. Ниш-Ћеле Кула, као власник предметног простора, био је уписан
Вулић & Вулић д.О.О. Ниш, Козарачка М-4, што је утврђено увидом у извод листа непокретности
Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Ниш, број 9112 К.О. Ћеле Кула
од 18.10.2018. године.

Након покретања поступка, долази до промене власништва на пословном простору чије је
прикључење тражено и решењем одобрено. Наиме, правоснажним решењем Привредног суда у
Нишу 6 Ст 79/15 од ЗО.10.2018. године, констатовано је да је извршена продаја непокретне
имовине стечајног дужника Привредног друштва за унутрашњу и спољну трговину Вулић & Вулић
доо Ниш - У стечају, Улица Козарачка ЗО, матични број 07702493, ПИБ 100615838 и то пословног
простора број 1/Н - локал - три просторије за које није утврђена делатност, корисне површине
П=46,00м2, у приземљу стамбено пословне зграде у Нишу, Улица Радоја Дакића број 49, у згради
број З, на К.П. број 428/6 КО Ниш-Ћеле Кула, уписан у лист непокретности број 9112, у својини
стечајног дужника, са обимом удела 1/1.0вим решењем наложено је РГЗ - Служби за катастар
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непокретности Нищ да по правоснажности решења, изврши упис права својине на предметној
непокретности у корист купца Драгана Радивојевића из Ниша, Радоја Дакића 49a/18.

Увидом у препис листа непокретности Републичког геодетског завода, Служба за катастар
непокретности Нищ број 9112 К.О. Ниш - Ћеле Кула од 17.05.2019. године, утврђено је да је
Радивојевић Драган из Ниша, Радоја Дакића 49A/18 уписан као власник пословног простора број 1/Н
- локал - три просторије за које није утврђена делатност, корисне површине П=46,ООм2, у приземљу
стамбено пословне зграде у Нишу, Улица Радоја Дакића број 49, у згради број 3, на к.п. број 428/6
КО Ниш-Ћеле Кула, са обимом удела 1/1.

На основу изнетог, утврђено је да је након покретања поступка у којем је издато решење о
одобрењу за прикључење пословног простора бр. 1/Н У склопу стамбене зграде у Нишу, Радоја
Дакића 49/1Х, парцеле број 428/6 К.О. Ниш-Ћеле Кула, дошло до промене власништва на овом
ПРОСТОРУ, тако да извршење издатог решења којим се одобрава прикључење предметног простора
на дистрибутивни систем електричне енергије није правно могуће, јер Привредно друштво за
унутрашњу и спољну трговину Вулић & Вулић дао Ниш - у стечају, које је остварило право на
прикључење, није више власник простора за који је одобрење за прикључење издато.

Одредбом члана 183. став 1. тачка 3) Закона о општем управном поступку прописано је да
ће другостепени или надзорни орган решењем на захтев странке или по службеној дужности у
целини или делимично поништити коначно решење ако његово извршење није уопште могуће.

Како је Привредно друштво за унутрашњу и спољну трговину Вулић & Вулић доо Ниш - У
стечају изгубило власништво на пословном простору за који је одобрења за прикључење издато,
извршење решења би било противно принципима правног поретка, јер се извршава на туђој ствари,
па су стога испуњени услови из члана 183. став 1. тачка 3) Закона о општем управном поступку, за
поништавање коначног решења.

На основу изнетог, сагласно одредби члана 183. став 1. тачка З) Закона о општем управном
поступку, одлучено је као у диспозитиву решења.

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 3.000,00 динара.

Решење доставити:
1. Првостепеном органу са списима предмета
2.

4.
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