
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број:312-153/2020-Ж-11
Датум: 6. октобар 2020. године
Београд, Теразије 515
БА

ДАВОР МАЦУРА

11000 Београд,
ул. Курсулина бр.14

Предмет: обавештење

Нашим актом под бројем:312-153/2020-Ж-1I од 16. септембра 2020. године, поступајући по
Вашој жалби изјављеној због недоношења решења за издавање одобрења за прикључење објекта на
дистрибутивни систем у складу са чланом 142. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр.
145114 и 95118-др. закон) иста је достављена првостепеном органу са налогом за поступање.

Наиме, како у року од. 15 дана од дана подношења захтева није донета управна одлука,
сагласно члану 173. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр.18/16 и
85/18-аутентично тумачење) дат је налог првостепеном органу да овој Агенцији, као другостепеном
органу, у року од осам дана од дана пријема тог налога достави разлоге зашто благовремено није
издато решење.

Поступајући по датом налогу, првостепени орган обавестио је другостепени орган да је у овој
правној ствари донео управну одлуку, односно решење број:Е-1938-1/20 од 30. септембра 2020.
године којим се одбацује Ваш захтев за издавања одобрења за прикључење-раздвајање инсталација
у објекту који се налази у Београду, ул. Курсулина бр.14 (исто достављамо у прилогу).

Како је по захтеву за издавање одобрења за прикључење донета управна одлука, сагласно
члану 142. став З. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр.145/14 и 95/18-др. закон) против
исте може се изјавити жалба овој Агенцији у року од 15 дана од дана достављања.

Прилог: као у тексту

Доставити:
1)наслову;
2)архиви
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Огранак Београд· Центар ЈЈ

ПР-ЕНГ-О1.411О1
Број: Е-1938-1/20

Београд, 30.09.2020.

Давор Мацура
Курсулина 14

11000 Београд

Поступајући по захтеву број Е-1938/20 од 05.06.2020.године који је поднела странка Давор Мацуре
уп.Курсулина 14, Београд у поступку издавања одобрења за прикључење објекта на дистрибутивни
систем елеКТРИЧНе енергије. на основу чл. 59. ст. 2. Закона о општем управном поступку ("Сл.
гласник РС", број 1812016 ) и Одлуке о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и
одговорности број: 05.0.0.0.-08.01.-147302/1-2017 од 07.06.2017.године, директор Огранка Београд
Центар, Александар МИЛОјКОВИћ,ДИПЛ.ИНЖ.ел.доноси

РЕШЕЊЕ

Одбацује се захтев број Е-1938/20 од 05.06.2020.године који је поднела странка Давор Мацура
ул.Курсулина 14, Београд у поступку издаваља одобрења за рэздвајање ел. инсталација у објекту,
Курсулина 14, Београд, због формалних недостатака.

Образложење

Оператору дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, огранак Београд Центар
странка Давор Мацура, ул. Курсулина 14, Београд је поднела захтев број Е-1938/20 од
05.06.2020.године у поступку издавања одобрења за раздвајање ел. инсталација у објекту,
Курсулина 14, Београд.
Позивом за исправку поднеска број Е-1938/20 од 11.06.2020.0Д странке је затражена да отклони
уочене недостатке у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива,те је упозорена на последице
пропуштања рока за отклањање недостатака.
Одредбом чл. 59.став 1. Закона о општем управном поступку прописано је да је поднесак неуредан
ако има недостатке које орган спречавају да поступа по њему, ако није разумљив или ако није
потпун. У том случају орган у року од 8 дана од дана пријема поднеска обавештава подносиоца на
који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од 8 дана, уз упозорење на правне
последице ако не уреди поднесак у року,Ставом 2. истог чпана прописано је да ако поднесак не
буде уређен у року, орган решењем одбацује поднесак .
Како је увидом у повратницу из списа предмета утврђено да је странка позив за исправку поднеска
примила 23.06.2020. те да у остављеном року није отклонила уочене недостаке, то је одлучено као
у дипозитиву.
ПРАВНА ПОУКА: против овог решења допуштена је жалба Агенцији за енергетику Републике
Србије у Београду, ул. Теразије V/5y року од 15 дана од дана пријема Решења путем Оператора
дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" Д.о.о. Београд, огранак Београд Центар, адреса
Господар Јевремова 28. Жалба се предаје писмано или саопштава усмено на записник са доказом о
уплаћеној административној такси у износу од 480,00 динара која се плаћа на текући рачун бр. 840-
742221843-57 са позивом на број 38-020. /,,.-....~.
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Доставити:
1. Наслову
2. Архиви
З. АЕРС-у, Теразије 5/5,
11000 Београд

Директор огранка r.

/~~
Александар Милојковић,

ДИПЛ.инж.ел.

Страна 1 од 1

()ператор дистрибутивног система"ЕПС Дистрибуција" д.о.о.

11 000 Београд Тел: 0\ зв: 113616706 ПИБ. 100001.578
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