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Нови Сад

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СУБОТИЦА
Сегедински пут 22-24
24000 Суботица

Након завршетка истраге покренуте по притужби И. Х. из Фекетића на рад
Електродистрибуције Суботица, на основу чињеничног стања изнетог у
изјашњењу оператора дистрибутивног система и доказа којима поткрепљује
исте, те како је објекат именованог у току поступка укључен на
електроенергетски дистрибутивни систем, Покрајински заштитник грађана
утврдио је да нема неправилности у поступку утврђивања постојања
неовлашћене потрошње електричне енергије.
У вези са чињеницом улажења овлашћених лица енергетског субјекта у двориште
куће ради контроле мерног места без присуства, односно дозволе власника
објекта, што је енергетски субјект потврдио наводом из изјашњења, по допису
број 3.10-3710/2-14 од 22. децембра 2014. године („Чињеница да купац није био
присутан приликом контроле мерног места је неспорна..“), Покрајински
заштитник грађана, у циљу унaпрeђeњa рaдa oргaнa упрaвe, односно другог
носиоца јавних овлашћења и унaпрeђeњa зaштитe људских прaвa и слобода,
сагласно овлашћењу прописаним чланом 44. Покрајинске скупштинске одлуке о
Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману ("Сл. лист АП Војводине", бр.
37/2014, 40/2014 - испр. и 54/2014), Електродистрибуцији Суботица упућује

МИШЉЕЊЕ
Уколико купац поступа супротно законској обавези и онемогући
овлашћеним лицима оператора преносног, односно дистрибутивног
система безбедан, потпун и неометан приступ мерним уређајима и
инсталацијама, као и месту мерења ради очитавања, провере исправности,
отклањања кварова, замене, одржавања и контроле исправности мерних и
других уређаја са мерним орманима, уређења мерног места и обуставе
испоруке енергије, енергетски субјект ће применити расположиве мере
које је на основу закона дужан, односно овлашћен да предузме, водећи

рачуна да у сваком конкретном случају примени меру уз најмање потребно
ограничење права купца, неопходно и довољно да се на целисходан и
ефикасан начин оствари циљ мере, посебно имајући у виду основно
људско право на неповредивост стана и мирно уживање својине и других
имовинских права.
У том смислу, енергетски субјект на располагању има подношење захтева
за покретање прекршајног поступка против физичког лица које не
омогући овлашћеним лицима приступ, односно обавезу искључења објекта
купца који тако поступи.
Омбудсман сматра да је нарушавање неповредивости стана, односно
улажење овлашћених лица енергетског субјекта у просторије купца без
његове сагласности или евентуалне судске одлуке, изузетно дозвољено
само у случајевима када постоји непосредна опасност по живот и здравље
људи или опасност од оштећења имовине.

С поштовањем,

ЗАМЕНИЦА ПОКРАЈИНСКОГ
ОМБУДСМАНА

Ева Вукашиновић
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