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МИЛИЋ ЗЛАТКО И МИЛИЋ НОВИЦА

Београд
Црвено Барјаче број 2-4

Поднеском који сте Агенцији за енергетику Републике Србије упутили дана 10.09.2020.
године, поднели сте овој Агенцији још један приговор на рад Оператора дистрибутивног система
"ЕПС Дистрибуција" Д.О.о. Београд, незадовољни одговором Агенције под истим бројем од
05.08.2020. године који Вам је поводом исте ствари већ упућен.

Размотрили смо Ваш захтев и са аспекта надлежности ове Агенције утврђене чл.49 до 58.
Закона о енергетици (.Gлужбени гласник РС", број 145/14, 95118 - др. закон) још једном Вам
указујемо да Агенција за енергетику Републике Србије у конкретном случају није надлежна за
поступање.

С тим у вези, напомињемо Вам да се са захтевом да Вам се обезбеди сва документација
којом Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" Д.О.о. Београд, Огранак Баново брдо,
располаже а у вези са, како то у свом поднеску наводите, незаконитим извођењем радова -
измештања мерно разводног ормана са три бројила са броја 2 зграде у ул. Црвено Барјаче 2-4 на
граничну позицију парцеле, а на захтев једног сувласника, можете обратити надлежном оператору
дистрибутивног система.

У вези са низом учињених прекршаја учињених од стране оператора дистрибутивног
система приликом извођења наведених радова, а на које прекршаје у свом поднеску указујете,
можете се обратити надлежним правосудним органима у циљу да се појаве које наводите спрече и
санкционишу.

Уколико пак изведени радови угрожавају општу сигурност и имовину, како то такође у свом
поднеску нводите, указујемо Вам на одредбу члана 218. став 1. Закона о енергетици којом је
прописано да је енергетски субјект који обавља делатност дистрибуције електричне енергије дужан
да спроводи мере заштите у складу са тим законом и другим техничким прописима.

Чланом 367. Закона о енергетици прописана је да надзор над спровођењем одредаба овог
закона и прописа донетих на основу закона врши Министарство рударства и енергетике, а
инспекцијски надзор исто министарство преко електроенергетског инспектора.

У вршењу инспекцијског надзора електроенергетски инспектор има право и дужност да
проверава да ли енергетски субјект спроводи мере заштите електроенергетских објеката, уређаја и
инсталација у складу са тим законом.



с тим у вези, са захтевом исте садржине можете се обратити и надлежном
електроенергетском инспектору.
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