
 

 
 

Број: I-ОП-1-124/14 
Дана: 16. јуна 2014.  
Нови Сад 
 

П.Д. ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА Д.О.О. 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НОВИ САД 

 
Булевар ослобођења 100 

21000 Нови Сад  
   
  
 
На основу поднетих доказа уз представку, којом се омбудсману обратила В. Б. из 
Новог Сада, ул. …………… бр. .., притужбом на рад Електродистрибуције Нови Сад, 
након утврђене неовлашћене потрошње у објекту на наведеној адреси у којем 
живи са још седам чланова породице, Покрајински заштитник грађана -
омбудсман је утврдио следеће: 

 
- да је 18. фебруара 2014. године објекат искључен са електроенергетске 

дистрибутивне мреже, због утврђене неовлашћене потрошње;  
- да је извршен обрачун неовлашћене потрошње бр. 20202-54240 од 20. 

фебруара 2014. године;  
- да је сачињена службена белешка Електродистрибуције Нови Сад од 03. 

марта 2014. године, у којој се наводи да је кориснику предочено да за 
поновно заснивање претплатничког односа мора да измири обавезу по 
обрачуну неовлашћене потрошње у целости или путем судског поравнања, 
а након тога поднесе захтев за издавање решења о одобрењу за 
прикључење, те да је купац измирио дуговања по основу обрачуна за 
неовлашћено коришћење електричне енергије ЗАКЉУЧЕЊЕМ 
ВАНСУДСКОГ ПОРАВНАЊА; 

- да је налогом за пријем у благајну енергетског субјекта од 03. марта 2014. 
године уплаћен износ од 11.000,00 динара, са описом уплате 20202-54240; 

- да је објекат на наведеној адреси послодавац покојног супруга 
подноситељке представке (Холдинг Центрославија а.д) доделио породици 
на коришћење као нужни смештај. 

 
Ради изјашњења о наводима представке да је подноситељки онемогућено да 
поднесе захтев за одобрење прикључења, како би у што краћем року остварила 
право на поновно прикључење објекта на дистрибутивну мрежу, омбудсман се 
обратио Електродистрибуцији Нови Сад, дописом који је у овом енергетском 
субјекту примљен 24. марта 2014. године. Како у остављеном, нити у додатном 
року по поновљеном захтеву, није достављен одговор, омбудсман се обратио 
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управи Електровојводине д.о.о, сектору Интерна ревизија и контрола пословног 
система ЈП „Електропривреде Србије“ и Агенцији за енергетику. Након тога, 
Електродистрибуција Нови Сад доставила је одговор 29. маја 2014. године.   
 
У одговору се наводи: да, у складу са чланом 42. Уредбе о условима испоруке 
електричне енергије, купац чији је објекат искључен са преносног односно 
дистрибутивног електроенергетског система због неовлашћеног коришћења 
стиче право да поднесе захтев за одобрење прикључења објекта на преносни 
односно дистрибутивни електроенергетски систем када уплати обрачунати 
износ за неовлашћено коришћење; да се купац упућује у Сектор за трговину 
електричном енергијом ради регулисања измирења дуга, односно закључења 
вансудског поравнања; да је Б. В. прихватила понуђене услове и уплатом прве 
рате почела да измирује обрачун бр. 20202-54240; да захтев за издавање Решења о 
одобрењу за прикључење објекта на дистрибутивни електроенергетски систем 
подноси странка или овлашћено лице у њено име, на прописаном обрасцу у 
једном примерку, који попуњава потребним подацима, оверава потписом и 
прилаже потребне доказе наведене у обрасцу; да је чланом 7. Уредбе о условима 
испоруке електричне енергије предвиђено да странка има обавезу да уз захтев за 
издавање одобрења за прикључење достави доказ о власништву за објекат који се 
прикључује, у виду Извода преписа листа непокретности или Извода из 
земљишних књига који нису старији од шест месеци. 
 
Дана 12. јуна 2014. године Електродистрибуција Нови Сад обавестила је 
омбудсмана да је по овом питању раније одговорила два пута. У приложеној 
копији дописа енергетског субјекта од 28. априла 2014. године, у који омбудсман 
претходно није имао увид, између осталог се наводи да је на основу Записника о 
неовлашћеном коришћењу електричне енергије од 18. фебруара 2014. године, 
број 1-319-3707/14, у складу са прописима, сачињен Обрачун неовлашћеног 
коришћења електричне енергије број 20202 54240, на основу којег је 
„Центрославија“ Хладњача, као власник, односно Б.К., као стварни корисник, 
задужена за одговарајући износ. 
 
Уредба о условима испоруке електричне енергије („Сл. гласник РС“, број 
107/2005), чије одредбе Електродистрибуција Нови Сад наводи у одговору, 
престала је да се примењује 26. јула 2013. године, када је на снагу ступила Уредба 
о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, 
број 63/2013). Одредбом члана 7. ове уредбе, коју непотпуно цитира енергетски 
субјект, као и одредбом члана 5. важеће Уредбе на исти начин прописано је да се 
уз захтев за издавање одобрења за прикључење објекта прилаже доказ о праву 
својине на објекту или праву коришћења објекта. Подноситељка представке 
поднела је доказ о праву коришћења предметног објекта, те се у осталим 
приложеним актима енергетског субјекта именује као корисник. 
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У образложењу пресуде Вишег трговинског суда, Пж. 1340/2008(2) од 28. јануара 
2009. године, наводи се: „Купац електричне енергије може бити било власник 
или носилац стварних права на објекту који је прикључен на електрични 
енергетски систем, било други потрошач који је прикључио своје уређаје на 
систем за коришћење електричне енергије и који непосредно троши електричну 
енергију.“. 
 
С обзиром на горе наведено, а у складу са чланом 33. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинском омбудсману (''Службени лист АПВ'', број 23/2002; 5/2004; 
16/2005; 18/2009), Покрајински заштитник грађана - омбудсман упућује 
Електродистрибуцији Нови Сад 
 

МИШЉЕЊЕ 
 
Како је подноситељка представке уплатила прву рату на основу вансудског 
поравнања и на тај начин остварила право да поднесе захтев за одобрење 
прикључења објекта на дистрибутивни електроенергетски систем, 
Електродистрибуција Нови Сад дужна је да поступи у складу са 
прописаном обавезом и да, по поднетом захтеву лица, у року од 30 дана, 
решењем одлучи о одобрењу за прикључење објекта, односно да 
претходно, у року од осам дана од дана пријема захтева, позове 
подносиоца да достави обавезне податке који нису садржани у захтеву. У 
случају да енергетски субјект не поступи по траженом, захтев је потребно 
одбацити закључком, против којег се може изјавити посебна жалба. 
Уколико енергетски субјект поводом стављеног захтева нађе да нема 
услова за покретање поступка, донеће закључак о одбацивању захтева, 
против којег је дозвољена посебна жалба. 
 
Потребно је да се у року од 15 дана од дана пријема мишљења, изјасните о истом, 
односно о предузетим мерама.  
 

С поштовањем, 
 

            ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ 
        ОМБУДСМАНА 
 
 
                  Драгомир Секулић 
 
 
 


