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Агенција за енергетику Републике Србије, председник Савета Агенције за енергетику
Републике Србије, решавајући по жалби Смиљане Моравац из Беле Цркве, ул. Јована Цвијића бр.19
изјављеној на решење "Електродистрибуција Србије" Д.О.о. Београд Огранак "Електродистрибуција
Панчево" број:8Ц.1.1.0-Д.07.15.-431 364-22 од 15. новембра 2022. године, на основу члана 54. став 1.
тачка 1),члана 142. став 3. и члана 39. став 3. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр.145/14,
95/18-др. закон и 40/21), члана 171. став 3. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник
РС", бр.18/16 и 95/18-аутентично тумачење) и члана 15. а у вези са чл. 7. и 12. Статута Агенције за
енергетику Републике Србије ("Службени гласник РС", број: 52/05), доноси

РЕШЕЊЕ

I УСВАЈА СЕ жалба.

IIПОНИШТАВА СЕ решење "Електродистрибуција Србије" Д.О.о. Београд Огранак
"Електродистрибуција Панчево" број:8Ц.1.1.0-Д.07.15.-431364-22 од 15. новембра 2022. године и
предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак.

Образложење

Решењем "Електродистрибуција Србије" Д.О.о. Београд Огранак "Електродистрибуција
Панчево" број:8Ц.1.1.0-Д.07.15.-431364-22 од 15. новембра 2022. године одбачен је захтев странке,
овде жалиоца број:8Ц.1.1.0-Д.07.15.-431 364-22 од 24. октобра 2022. године за издавање одобрења за
прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије објекта који се налази у Белој Цркви, ул.
Јована Цвијића бр.19, на кат. парцели број 2269, на КО Бела Црква.

У образложењу ожалбеног решења наведено је да је позивом за исправку поднеска од 31.
октобра 2022. године од странке затражено да отклони уочене недостатке у току од 8 дана од дана
пријема позива, те је упозорена на последице пропуштања рока за отклањање недостатака. Како је
увидом у повратницу из списа предмета утврђено да је странка позив за исправку примила 3.
новембра 2022. године, те да у остављеном року није отклонила уочене недостатке, то је с позивом
на члан 59. став 2. Закона о општем управном поступку одлучено као у диспозитиву решења.

Против првостепеног решења жалилац је изјавио жалбу у којој се наводи да је предметни
објекат купила 2007. године на кредит који је лично подигла и где бивши супруг није био садужник с
обзиром да је живела сама са сином јер је сада бивши супруг напустио брачну заједницу и више
година није долазио, тако да је овде жаљиља била једини власник и корисник куће до 2016. године,
када је бившем супругу на основу тужбе припало % куће док је рате кредита плаћала сама, као и
амортизацију куће и све трошкове а који никада није становао у кући. Од 2016. године ни жаљиља,
ни син, нити ико од заједничких познаника није у контакту са њим и губи му се сваки траг. Због



немоryћности да ступи у контакт са њим ради прибављања сагласности, приложила је Изјаву да ће
сама сносити трошкове око прикључка, оверену код нотара, где је такође наведено да уколико се он
појави и буде му потребна сагласност за исто, имаће је. Сматра да јој онемогућавање прикључења
електричне енергије нарушава њено основно право прописано чланом 58. Устава Републике Србије
којим се јемчи мирно уживање својине и других имовинских права стечених на основу закона, и што
самим тим живи у нехуманим условима. Моли да се жалба усвоји у што краћем року.

Увидом У списе предмета утврђено је да је поступак у овој правној ствари започет захтевом
овде жалиоца од 4. октобра 2022. године за издавање одобрења за прикључење стамбеног објекта
који се налази у Белој Цркви, ул. Јована Цвијића бр.19, кат. парцела 2269, кат. општина Бела Црква.

Одредбом члана 142. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр.145/14, 95/18-др. закон
и 40/21) прописано је да се одобрење за прикључење објеката из члана 140. ст. 7, 8. и 9. тог закона
издаје решењем у управном поступку на захтев физичког или правног лица чији се објекат прикључује,
против ког се може поднети жалба Агенцији у року од 15 дана од дана достављања решења.

Одредбом члана 143. цитираног закона прописано је да одобрење за прикључење објекта на
дистрибутивни систем садржи нарочито: место прикључења на систем, начин и техничке услове
прикључења, одобрену снагу, место и начин мерења енергије, рок за прикључење и трошкове
прикључења. Технички и други услови прикључења на преносни, транспортни или дистрибутивни
систем утврђују се у складу са овим законом, прописима донетим на основу овог закона, техничким и
АРУГИМ прописима и правилима о раду система на који се објекат прикључује.

Чланом 5. Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Службени
гласник РС", бр. 63/13 и 91/18) прописано је да се уз захтев за издавање одобрења за прикључење
прилаже: 1) доказ о праву својине на објекту или праву коришћења објекта и 2) грађевинска дозвола
за објекат који се први пут прикључује.

Одредбом члана 102. Закона о општем управном поступку прописано је да орган утврђује
чињенице и околности од значаја за поступање у управној ствари, кроз дужност органа да прибави
податке по службеној дужности (члан 103.), кроз непосредно одлучивање (члан 104.) и испитни
поступак (члан 106.)

Чланом 106. став 1. Закона о општем управном поступку прописано је да се испитни поступак
води ако у поступку непосредног одпу-авањв не могу да се утврде чињенице које су од значаја за
поступање у управној ствари или ако странкама мора да се пружи прилика да се изјасне ради заштите
њихових права и правних интереса, а ставом 5. истог члана да поступак не може да се оконча док се
странци не пружи прилика да се изјасни о чињеницама које су од значаја за поступање у управној
ствари (члан 11. тог закона-странци мора да се пружи прилика да се изјасни о чињеницама које су од
значаја за одлучивање у управној ствари, а без претходног изјашњења странке само када је то
законом дозвољено).

Увидом У списе предмета утврђено је да је првостепени орган доставио записник са терена
број:8С.1.1.0.-D.О7.15.1431364/22од 24. октобра 2022. године, који није потписан од стране странке,
овде жалиоца.
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Према стању у списима предмета, утврђено је да су у поступку који је претходио доношењу
ожалбеног решења учињене битне повреде правила поступања, о чему другостепени орган води
рачуна по службеној дужности, што представља разлог за његово поништење у жалбеном поступку.

Наиме, чланом 10. Закона о општем управном поступку прописано је да је орган дужан да
правилно, истинито и потпуно утврди све чињенице и околности које су од значаја за законито и
правилно поступање у управној ствари. Овлашћено службе но лице одлучује по свом уверењу које
чињенице узима као доказане, на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих
доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка.

Првостепени орган је био дужан да правилно и потпуно утврди чињенично стање и одреди
извођење других доказа те ради утврђивања свих одлучних чињеница у овој управној ствари, изврши
оцену свих достављених и изведених доказа, чиме је извршена повреда начела оцене доказа из члана
10. Закона о општем управном поступку, која за последицу има непотпуно утврђено чињенично стање,
а што представља основ за поништај ожалбеног решења у овом поступку.

Надаље, према одредби члана 106. став 5. Закона о општем управном поступку поступак не
може да се оконча док се странци не пружи прилика да се изјасни о чињеницама које су од значаја за
поступање у управној ствари.

у списима предмета које је доставио првостепени орган нема доказа о томе да је странка пре
Аоношења решења била упозната са доказима и прописима на којима првостепени орган заснива
своје решење, те да се поводом чињеница на којима се заснива оспорено решење, изјасни, што је
довело до битне повреде правила поступка због повреде начела права странке на изјашњавање, што
представља разлог за поништавање решења у жалбеном поступку.

Код таквог стања ствари, а како у списима предмета нема доказа да је странка пре доношења
ожалбеног решења саслушана и да јој је пружена прилика да се о утврђеним чињеницама изјасни, то
је у поступку учињена битна повреда правила поступка која се односи на право странке изјашњење
из члана 11. Закона о општем управном поступку ("странци мора да се пружи прилика да се изјасни о
чињеницама које су од значаја за одлучивање у управној ствари, а без претходног изјашњавања
странке може се одлучити само када је то законом дозвољено") а коју у поновном поступку треба
отклонити тако што ће првостепени орган саслушати подносиоца пре доношења новог решења.

Првостепени орган ће у поновном поступку, поступајући по примедбама другостепеног органа
отклонити уочене недостатке, саслушати жалиоца пре доношења новог решења како би га упознао са
свим чињеницама које су као одпучне утврђене у поступку, а које су од значаја за решавање о захтеву,
и без одлагања, а најдоцније у року од 15 дана од дана пријема списа предмета, донети ново решење
у овој управној ствари.

Како је овим решењем, сагласно одредби члана 54. став 1. тачка 1) Закона о енергетици,
одлучено о жалби против акта оператора система по захтеву за прикључење објекта на систем,
другостепено решење је донео председник Савета Агенције за енергетику Републике Србије, на
основу овлашћења из члана 39. став 3. Закона о енергетици.

Одредбом члана 39. став 3. Закона о енергетици прописано је да председник Савета, као
инокосни орган, одлучује и о питањима из делокруга Агенције утврђених у члану 54. Закона, односно
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и о жалбама против акта оператора система по захтеву за прикључење на систем и ако оператор
система не донесе одлуку по захтеву за прикључење на систем.

На основу изнето г, сагласно одредби члана 171. став 3. Закона о општем управном поступку,
одлучено је као у диспозитиву решења.

Упутство о правном средству:
Против овог решење није дозвољена жалба, већ 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 са списима предмета;
2) жалиоцу;
З} архиви
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