Информатор о раду
Оператора дистрибутивног система
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд

2020
Београд
Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
Информатор о раду – ажуриран 31.12.2020. године

Садржај
1. Основни подаци о Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд и Информатору о раду
3
2. Огранизациона структура
2.1.
Графички приказ организационе структуре
2.2.
Наративни приказ организационе структуре
2.3.
Број запослених лица

5
5
9
14

3. Опис функција старешина

15

4. Опис правила у вези са јавношћу рада

27

5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

29

6. Опис надлежности, обавеза и овлашћења

30

7. Опис поступања у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења

31

8. Навођење прописа

32

9. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима

36

10. Поступак ради пружања услуга

36

11. Преглед података о пруженим услугама

39

12. Подаци о приходима и расходима

41

13. Подаци о јавним набавкама

43

14. Подаци о државној помоћи

44

15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

45

16. Подаци о средствима рада

48

17. Чување носача информација

53

18. Подаци о врстама информација у поседу

54

19. Подаци о врстама информација којима државни орган омогућава приступ

55

20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

56

Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
Информатор о раду - ажуриран 31. децембар 2020. године
2

1. Oсновни подаци о Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
и Информатору о раду

Назив органа:
Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,
Скраћено пословно име: “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд ( у даљем тексту: Друштво)
Адреса седишта Друштва:
Масарикова број 1-3, 11000 Београд
Матични број:
07005466
Порески идентификациони број:
100001378
Адреса за пријем поднесака:
Булевар уметности број 12, 11070 Београд
Адреса за пријем електронских поднесака:
ods@epsdistribucija.rs
Лица одговорна за тачност и потпуност података које садржи информатор:
Гордана Пејовић Бујас, дипл.ек, директор Дирекције за економско-финансијске послове;
Љиљана Јовићевић, дипл.ек, директор Дирекције за подршку тржишту и смањење губитака;
Синиша Пушкар, мастер правник, директор Дирекције за корпоративне послове;
Далибор Николић, дипл.ел.инж., директор Дирекције за управљање дистрибутивним електроенергетским
системом;
Александар Слијепчевић, дипл.ел.инж., директор Дирекције за планирање и инвестиције;
Драги Ралић, дипл.ел.инж., директор Центра за информационо-комуникационе технологије;
Владимир Миленовић, дипл.ел.инж., директор Центра за интегрисани менаџмент систем безбедност и
заштиту и контролисање мерила електричне енергије.
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Лица која се старају о одређеним информацијама, подацима и радњама у вези са израдом и
објављивањем Информатора о раду:
Синиша Пушкар, мастер правник – директор Дирекције за корпоративне послове „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.
Београд.
Датум првог објављивања Информатора:
јун 2016. године.
Датум последње измене или допуне:
31.12.2020. године
Датум последње провере ажурности података:
31.12.2020. године
Где се може остварити увид у Информатор и набавити штампана копија Информатора:
Булевар уметности број 12, 11070 Београд, од 09,00-14.00 часова.
Web – adresa Информатора (aдреса са које се може преузети електронска копија)
http://www.epsdistribucija.rs
На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник
Републике Србије" бр.120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 ) и Упутства за објављивање информатора о раду државног
органа ("Службени гласник Републике Србије" бр.68/10), сачињен је Информатор о раду Оператора
дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.
назад на садржај
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2. Организациона структура
2.1.

Графички приказ организационе структуре

Директор

Служба за приговоре и
притужбе корисника

Служба за корпоративну
безбедност

Кабинет

Тело за праћење
усклађености

Директор
техничког
система

Дирекција за
планирање и
инвестиције

Дирекција за
управљање
ДЕЕС

Директор
пословног
система

Дирекција за
подршку тржишту
и смањење
губитака

Центар за
ИМС, БЗ и
контролисање
мерила ЕЕ

Дирекција за
економскофинансијске
послове

Дирекција за
корпоративне
послове

Центар за
ИКТ

Координатор за
дистрибутивно
подручје

Огранак

Погон
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Директор

Директор пословног
система

Дирекција за подршку
тржишту и смањење
губитака

Служба за
мерне
системе

Сектор за
подршку
тржишту и
смањење
губитака
Београд

Сектор за
подршку
тржишту
смањење
губитака
Нови Сад

Служба за
подршку
тржишту

Служба за
подршку
тржишту

Служба за
прујем и
контролу ММ

Служба
за пријем
и
контролу
ММ

Служба за
сервисирање
мерних
уређаја

Сектор за
подршку
тржишту
и
смањење
губитака
Краљево
Служба за
подршку
тржишту

Служба за
пријем и
контролу
ММ

Дирекција за економскофинансијске послове

Центар за ИКТ

Сектор за
подршку
тржишту
и смањење
губитака
Ниш

Служба за
поршку
тржишту
Служба за
пријем и
контролу
ММ

Сектор за
подршку
тржишту
смањење
губитака
Крагујевац
Служба за
подршку
тржишту

Служба за
пријем и
контролу ММ

Сектор за
SCADA и
процесне
технике

Служба за
SCADA и
процесне
технике
Београд

Служба за
SCADA и
процесне
технике
Нови Сад

Служба за
SCADA и
процесне
технике
Краљево

Служба за
SCADA и
процесне
технике Ниш

Служба за
SCADA и
процесне
технике
Крагујевац

Сектор за
подршку
процесима
управљања
ДЕЕС

Сектор за
телекомуникације

Служба за
подршку
процесима
управљања ДЕЕС
Београд
Служба за
подршку
процесима
управљања
ДЕЕС Краљево

Служба за
подршку
процесима
управљања
ДЕЕС Нови Сад

Служба за
подршку
процесима
управљања
ДЕЕС Ниш
Служба за
подршку
процесима
управљања
ДЕЕС
Крагујевац

Служба за
телекомуникације
Београд

Служба за
телекомуникације
Нови Сад

Служба за
телекомуникације
Краљево

Служба за
телекомуникације
Ниш

Служба за
телекомуникације
Крагујевац

Сектор за контролу
економскофинансијских
послова

Служба за
контролу
економскофинансијских
послова
Београд
Служба за
контролу
економскофинансијских
послова Нови
Сад

Служба за
контролу
економскофинансијских
послова
Краљево
Служба за
контролу
економскофинансијских
послова Ниш

Служба за
контролу
економскофинансијских
послова
Крагујевац

Сектор за
планирање и
анализу

Дирекција за
корпоративне послове

Сектор за
комерцијалне
послове

Служба за
планирање и
анализу
Београд

Служба за
комерцијалн
е послове
Београд

Служба за
планирање и
анализу Нови
Сад

Служба за
комерцијалне
послове Нови
Сад

Служба за
планирање
анализу
Краљево

Служба за
комерцијалне
послове
Краљево

Служба за
планирање и
анализу Ниш

Служба за
комерцијалне
послове Ниш

Служба за
планирање и
анализу
Крагујевац

Служба за
комерцијалне
послове
Крагујевац

Одељење за
тарифе

Служба за
јавне набавке

Сектор за правне
послове и ЉР

Служба за
праћење и
контролу
људских ресурса

Сектор за
опште послове

Служба за
опште послове
Београд

Служба за
правне послове
Београд

Служба за
опште послове
Нови Сад

Служба за
правне послове
Нови Сад

Служба за
опште послове
Краљево

Служба за
правне послове
Краљево

Служба за
правне послове
Ниш

Служба за
опште послове
Ниш

Служба за
опште послове
Крагујевац

Служба за
правне послове
Крагујевац
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Директор

Директор техничког
система

Дирекција за планирање и
инвестиције

Сектор за
планирање и
инвестиције
Београд

Сектор за
планирање и
инвестиције
Нови Сад

Служба за
енергетику

Служба за
енергетику

Служба за
припрему и
надзор
инвестиција

Служба за
припрему и
надзор

Одељење за
припрему
инвестиција

Одељење за
надзор за
објекте 110 и
35kB

Одељење за
грађевински
надзор

Одељење за
праћење
реализације
прикључка

Служба за
припрему и
надзор
одржавања

Одељење за
припрему
инвестиција

Служба за
енергетику

Служба за
припрему и
надзор
инвестиција

Одељење
за надзор

Сектор за
планирање и
инвестиције Ниш

Служба за
енергетику

Служба за
припрему
надзор
инвестиција

Одељење
за надзор

Одељење за
надзор

Служба за
припрему и надзор
одржавања

Служба за
пројектовање

Одељење за
пројектовање
трансформаторских
станица
Одељење за
пројектовање
далековода

Служба за
техничку
документацију

Сектор за планирање
и инвестиције
Краљево

Одељење за
подршку
пројектовању

Служба за
припрему и
надзор
одржавања

Служба за
пројектовање

Одељење за
пројектовање
трансформаторских
станица
Одељење за
пројектовање
далековода

Одељење за подршку
пројектовању

Центар за ИМС, БЗ и
контролисање мерила ЕЕ

Дирекција за управљање ДЕЕС

Служба за
припрему и
надзор
одржавања

Служба за
пројектовање

Сектор за
планирање и
инвестиције
Крагујевац

Одсек за управљање
Београд

Служба за
анализу
догађаја на
ДЕЕС

Служба за
енергетику

Сектор за квалитет
испоруке ЕЕ

Служба за
планирање и
анализу квалитета
испоручене ЕЕ

Служба за
припрему и
надзор
инвестиција

Служба за
оперативно
праћење и мерење
параметара
квалитетеа
испоручене ЕЕ

Служба за
припрему и
надзор
одржавања

Служба за
пројектовање

Сектор за
оперативну
енергетику

Служба за
оперативну
енергетику
110-10kB
Служба за
оперативну
енергетику
1kB
Служба за
оперативну
енергетику
Младеновац

Служба за
оперативну
енергетику
Обреновац

Служба за
планирање и
анализу рада
ДЕЕС

Одељење за
техничку
припрему

Сектор за
управљање-Главни
диспечерски центар

Сектор за
оперативно
управљање
ДЕЕС

Сектор за
управљање ДЕЕС
Нови Сад

Сектор за МИЗ и
аутоматизацију
ДЕЕС

Служба за
оперативно
управљање
ДЕЕС 11035kB
Служба за
оперативно
управљање
ДЕЕС 10kB
Служба за
оперативно
управљање
1kB

Служба за
планирање и
оперативно
управљање
ДЕЕС

Служба за МИЗ и
аутоматизацију
ДЕЕС
Служба за
напонска
испитивања

Служба за
релејну
заштиту

Служба за
диспечерску
оперативу

Сектор за
управљање ДЕЕС
Краљево

Служба за МИЗ и
аутоматизацију
ДЕЕС

Служба
планирање и
оперативно
управљење
ДЕЕС

Сектор за
управљање ДЕЕС
Ниш

Служба за
планирање и
оперативно
управљање
ДЕЕС

Служба за МИЗ и
аутоматизацију
ДЕЕС

Сектор за
управљање
ДЕЕС
Крагујевац

Служба за МИЗ и
аутоматизацију
ДЕЕС

Служба за
планирање и
оперативно
управљање ДЕЕС

Сектор за ИМС

Сектор за БЗ

Сектор за
контролисање
мерила ЕЕ

Служба за ИМС
Београд

Служба за БЗ
Београд

Служба за
контролисање
мерила ЕЕ
Београд

Служба за ИМС
Нови Сад

Служба за БЗ
Нови Сад

Служба за
контролисање
мерила ЕЕ Нови
Сад

Служба за ИМС
Краљево

Служба за БЗ
Краљево

Служба за ИМС
Ниш

Служба за ИМС
Крагујевац

Служба за БЗ
Ниш

Служба за БЗ
Крагујевац

Служба за
контролисање
мерила ЕЕ
Краљево

Служба за
контролисање
мерила ЕЕ Ниш

Служба за
контролисање
мерила ЕЕ
Крагујевац

Служба за
оперативно
управљање
Младеновац
Служба за
оперативно
управљање
Обреновац
Служба за
управљање
оптерећењем

Служба за
техничку
анализу и
регулативу
ДЕЕС

Одељење за
преглед пројекта
и послове
стручног савета

Служба за
пројектовање

Одељење за
пројектовање
објеката 110 и
35kB

Одељење за
пројектовање
објеката 10, 1kB и
ЈО
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Директор

Координатор за
дистрибутивно подручје

Огранак

Сектор за
планирање и
инвестиције

Служба за
енергетику

Служба за
припрему и
надзор
инвестиција

Сектор за подршку
тржишту и смањење
губитака

Сектор за
управљање ДЕЕС

Служба за
планирање и
оперативнo
управљање
ДЕЕС

Служба за
подршку
тржишту

Служба за
пријем и
контролу ММ

Служба за МИЗ и
аутоматизацију
ДЕЕС

Служба за
припрему и
надзор
одржавања

Служба за
сервисирање
уређаја

Погон

Служба за
управљење ДЕЕС

Служба за подршку
тржишту и
смањење губитака

назад на садржај
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2.2.

Наративни приказ организационе структуре

Друштво у складу са оснивачким актом обавља делатности за чије је вршење регистрован код надлежне
агенције као јединствено друштво.
Организовање и вођење послова, остваривање управљања и стручне послове управљања и руковођења у
оквиру Друштву обавља директор, непосредно или преко директора система, директора дирекција, директора
центара, директора огранака и руководилаца организационих тела, у складу са поделом рада и послова, који
се обављају у најширим и посебним организационим целинама у складу са Одлуком о основама унутрашњег
организовања и Правилником о организацији и систематизацији послова радних места у Оператору
дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: Правилник).
Управа Друштва
Управу Друштва чине директор Друштва, директор пословног система и директор техничког система, дирекције,
центри и посебне организационе целине.
У оквиру Друштва образују се следеће дирекције и центри, као најшире организационе целине:








Дирекција за планирање и инвестиције,
Дирекција за управљање дистрибутивним електроенергетским системом,
Центар за интегрисани менаџмент систем,
Дирекција за подршку тржишту и смањење губитака,
Центар за информационо комуникационе технологије,
Дирекција за корпоративне послове,
Дирекција за економско - финансијске послове.

Као посебне организационе целине у Друштву организују се:





Кабинет директора;
Тело за праћење усклађености;
Служба за приговоре и притужбе корисника;
Служба за корпоративну безбедност.

Најшире организационе целине за обављање послова из делокруга рада Друштва, у складу са законом,
Оснивачким актом и Правилником су:




Дирекције;
Центри;
Огранци;

Дирекције и центри
У дирекцијама и центрима се обављају послови у оквиру делатности које су регистроване у складу са законом,
послови који су дефинисани Правилником, послови који су дефинисани посебним актима, на начин који
обезбеђује јединствено поступање и пословање у Друштву.
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У дирекцијама и центрима се образују, у зависности од сложености послова, врсте и сродности послова,
техничко - технолошке и друге функционалне односно територијалне повезаности послова, ниже
организационе целине: одсек, сектор, служба и одељење.
Координатори
Координатор обавља послове и спроводи механизме координације и оперативног руковођења у оквиру
функција планирања и инвестиција, управљања дистрибутивним електроенергетским системом и подршке
тржишту и смањењу губитака у огранцима који су образовани на појединачном дистрибутивном подручју,
којима се осигурава јединство техничко – технолошког система, организује јединствено поступање по начелу
ефикасности, обезбеђује применa јединствене методологије рада и усклађује процес рада са пословном
политиком Друштва. Овлашћен је да издаје налоге, смернице, радна упутства и друге инструкције у
реализацији координације, оперативног руковођења и јединственог поступања. У границама својих овлашћења
дужан је да извршава налоге, смернице, радна упутства и друге инструкције директора Друштва, директора
техничког система и директора пословног система. У обављању послова из своје надлежности координатор
остварује сарадњу и усклађује поступање са надлежним огранизационим целинама у оквиру Дирекције за
корпоративне послове, Дирекције за економско-финансијске послове, Центра за интергисани менаџмент
систем, безбедност и здравље и контролисање мерила електричне енергије и Центра за информационокомуникационе технологије на дистрибутивном подручју чији рад координира.
Огранци
У оквиру Друштва се, зависно од сложености, врсте и сродности послова, техничко-технолошке и друге
функционалне односно територијалне повезаности, Одлуком о образовању огранака, према територијалном
принципу образују огранци за обављање претежне делатности која је регистрована у складу са законом.
Ради разграничења надлежности између организационих јединица формираних по територијалном принципу,
односно комбинацијом територијалног и функционалног принципа, утврђују се следећа дистрибутивна
подручја:
1) дистрибутивно подручје Београд, кога чине подручја огранака Београд-центар, Баново брдо, Земун,
Крњача, Младеновац и Обреновац;
2) дистрибутивно подручје Нови Сад, кога чине подручја огранака Нови Сад, Суботица, Сомбор, Рума,
Сремска Митровица, Зрењанин и Панчево;
3) дистрибутивно подручје Краљево, кога чине подручја огранака Краљево, Аранђеловац, Јагодина, Чачак,
Крушевац, Лазаревац, Лозница, Нови Пазар, Шабац, Ужице и Ваљево;
4) дистрибутивно подручје Ниш, кога чине подручја огранака Ниш, Лесковац, Пирот, Прокупље, Врање и
Зајечар;
5) дистрибутивно подручје Крагујевац, кога чине подручја огранака Крагујевац, Пожаревац и Смедерево.
Посебне организационе целине
Кабинет
У Кабинету директора обављају се следећи послови: стручни послови (технички, правни, економски) за потребе
директора Друштва, припрема информација, стручних анализа и мишљења за потребе директора Друштва,
учествовање и праћење реализације пројеката по налогу и за потребе директора, послове коресподенције –
интерне и екстерне, послови протокола, пријем странака и заказивање и одржавање састанака са директором
Друштва, административно – технички послови у вези са припремом, одржавањем и евидентирањем састанака
и праћење спровођења договорених ставова и наложених задатака, праћење спровођења налога, смерница и
других аката директора Друштва и други административно-технички послови и стручни послови за потребе
директора Друштва.
Поред послова из претходног става, у Кабинету директора Друштва, обављају се и послови подршке раду
органа Друштва.
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Тело за праћење усклађености
Тело за праћење усклађености је посебна организациона целина која се образује у складу са законом ради
праћења спровођења Програма усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања.
У оквиру своје надлежности Тело за праћење усклађености прати усклађеност рада Друштва са одредбама
Закона о енергетици којима се уређује транспарентност рада оператора система и поверљивост података,
oбавештава Агенцију за енергетику Републике Србије уколико органи вертикално интегрисаног предузећа,
својим одлучивањем спречавају или одлажу пројекте из планова инвестиција у дистрибутивни систем,
припрема годишње извештаје о спровођењу Програма усклађености за обезбеђивање недискриминаторног
понашања и доставља га Агенцији ради давања сагласности и обавља друге послове, у складу са Законом о
енергетици.
Служба за корпоративну безбедност
У оквиру своје надлежности Служба за корпоративну безбедност координира и усклађује послове у
организацији система заштите и спасавања у складу са прописима и другим документима Друштва и Јавног
предузећа „Електропривреда Србије“ Београд којима се уређује организација система заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама; координира и сарађује са државним органима, посебним организацијама, јединицама
локалне самоуправе у циљу припреме информација за израду планских аката и предузимања превентивних
мера кроз оптимално коришћење ресурса и капацитета за случај ванредних ситуација; израђује анализе и
процене, обавља планске, организационе, стручно оперативне послове који се односе на планирање и
контролу спровођења планова у области цивилне одбране; идентификује, анализира потенцијалне опасности
и процењује безбедносне ризике, предлагањем мера за унапређење безбедности; израђује планове одбране
на нивоу Друштва; координира радом огранака у изради приказа плана одбране; координира послове одбране
и безбедности; израђује планове за ванредне ситуације на нивоу Друштва; израђује извештаје и анализира на
нивоу Друштва; координира послове техничке подршке.
Служба за приговоре и притужбе корисника
У Служби за приговоре и притужбе корисника, обављају се следећи послови: вођење поступка, координација
и решавање по приговорима и притужбама корисника дистрибутивног система електричне енергије; старање
о уједначавању праксе у поступању по приговорима и притужбама корисника дистрибутивног система
електричне енергије, због поступања на начин којим се не обезбеђује остваривање њихових права у складу са
Законом о енергетици и Законом о заштити потрошача; воћење јединствене евиденције о приговорима и
притужбама корисника дистрибутивног система електричне енергије; припремање, уређивање и
усаглашавање аката и / или докумената Интегрисаног Менаџмент Система, чији је предмет поступање по
притужбама и приговорима корисника дистрибутивног система електричне енергије; извештавање Агенције за
енергетику Републике Србије и директора Друштва, као и други послови прописани законом или актима
Друштва.
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Управљање Друштвом
Основни послови који се обављају у Друштву и у огранцима, утврђени су на бази основних принципа у складу
са Статутом Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Оснивачким актом Друштва и Правилником.
Управљање Друштвом се организује као једнодомно.
Органи Друштва су Скупштина и директор.
Законски заступник Друштва је директор Друштва.
Заступник огранка је директор огранка, у складу са Одлуком о образовању огранака Оператора дистрибутивног
система „ЕПС Дистрибуција“ и Одлуком о одређивању осталих заступника „ЕПС Дистрибуције“, и заступа
огранак на делу конзумног подручја на ком огранак послује.
На нивоу Друштва остварује се фунција руковођења Друштвом, спровођењем одлука:
o Скупштине Друштва: Надзорног одбора Оснивача;
o Директора Друштва у складу са ограничењима овлашћења утврђеним Оснивачким актом Друштва
регистрованим у Агеницији за привредне регистре.
Скупштина Друштва:
Скупштина Друштва одлучује о питањима за која је, у складу са законом, Оснивачким актом Јавног предузећа
„Електропривреда Србије“, Статутом Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ и Одлуком о оснивању,
утврђено да су у делокругу скупштине, као органа привредног друштва.
Функцију Скупштине Друштва обавља Надзорни одбор Оснивача, у складу са одредбама Закона о јавним
предузећима („Службени Гласним Републике Србије“, број 15/2016) и у складу са делокругом утврђеним
Одлуком о оснивању.
Надзорни одбор оснивача у обављању функције Скупштине Друштва:
















одлучује о изменама оснивачког акта Друштва;
одлучује о статусним променама, промени правне форме и престанку Друштва;
доноси планове развоја и годишњи програм пословања Друштва и стара се о њиховој реализацији;
усваја извештај о степену реализације годишњег програма пословања у складу са законом;
одлучује о расподели добити и начину покрића губитка;
одлучује о повећању и смањењу основног капитала Друштва и додатним уплатама;
одлучује о избору ревизора;
усваја финансијске извештаје и извештаје о пословању, у складу са законом којим се уређује
рачуноводство и законом којим се уређује правни положај привредних друштава са извештајем
ревизора и одлучује о предузимању мера за отклањање неправилности утврђених извештајем о
извршеној ревизији;
одлучује о покретању поступка ликвидације, именовању ликвидационог управника и усвајању
ликвидационог биланса и извештаја ликвидационог управника.
одлучује о промени делатности;
одлучује о промени пословног имена и седишта Друштва;
доноси план набавки (јавне и друге набавке), у складу са годишњим програмом пословања Друштва и
доноси планове привременог финансирања неодложних набавки и јавних набавки, ако у законом
прописаном року није прибављена сагласност Владе на годишњи програм пословања Друштва,
односно тај програм није донет;
именује и разрешава директора Друштва и закључује уговор о раду, односно други уговор којим се
уређују права и обавезе по основу обављања дужности директора, у складу са законом, а према
јединственим основама и принципима модела уговора и зарада односно накнада за рад директора
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зависних привредних друштава у Групи, утврђеним у складу са пословном политиком која се
примењује у групи;
надзире рад директора Друштва;
усваја извештај о редовном и ванредном попису имовине и обавеза Друштва, укључујући и доношење
одлука у вези са усклађивањем стања имовине и обавеза, на предлог пописне комисије;
одобрава стицање и располагање имовином велике вредности у складу са законом којим се уређује
правни положај привредних друштава;
одлучује о располагању имовином веће вредности Друштва;
одлучује о стицању, отуђењу и оптерећењу непокретности, као и удела акција у другим правним
лицима и стицању, отуђењу и оптерећењу других хартија од вредности;
одобрава износ и услове давања зајма другим правним лицима, осим зајма Оснивачу;
одобрава износ и услове задужења Друштва по кредитима, односно зајмовима, осим ако се кредити,
односно зајмови прибављају од Оснивача;
одлучују о образовању и престанку огранака Друштва и одређивању, односно промени заступника
огранка и обиму његовог овлашћења;
одређују остале заступнике Друштва и утврђују обим, односно ограничења овлашћења заступника и
опозивају овлашћења за заступање;
одлучују о издавању и опозиву прокуре;
доноси акт о рачуноводству и рачуноводственим политикама, у складу са јединственим
рачуноводственим политикама и правилима рачуноводственог процењивања Оснивача;
доноси акт о основама унутрашњег организовања Друштва, у складу са актом Оснивања којим се
уређују основе организовања и начин координирања послова у Групи;
именују стамбену комисију, као и друге комисије Друштва, када је њихово образовање утврђено
прописима којима се уређују права и обавезе запослених;
одлучују о приговорима на одлуке о појединачним правима запослених када је приговор по прописима
допуштен;
одлучују о другим питањима из делокруга скупштине Друштва у складу са законом, осим питања која
су у искључивој надлежности Надзорног одбора Оснивача.

Директор Друштва
Бојан Атлагић, мастер економиста, в.д. директора Оператора дистрибутивног система „ЕПС
Дистрибуција“ д.о.о. Београд, заступа Друштво у складу са овалшћењима датим Одлуком о оснивању
Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд број 08.01.-9.1.1.0.-308571/1-15 од
09.12.2015. године.
В.д. директора Друштва именован је Одлуком Извршног одбора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“
Београд број: 05.000-08.01-171769/4-16 од 24.06.2016. године.
назад на садржај
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2.3.

Број запослених

Табеларни преглед броја запослених у "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, са стањем на дан 31.12.2020. године
Назив ОЦ
неодређено
одређено
укупно (неодређено и одређено)
Управа
8
8
Кабинет
7
7
Тело за праћење усклађености
2
2
Служба за корпоративну безбедност
2
2
Служба за притужбе и приговоре корисника
6
6
Дирекција за планирање и инвестиције
182
2
184
Дирекција за управљање ДЕЕС
386
386
Дирекција за подршку тржишту и смањење губитака
115
3
118
Дирекција за економско-финансијске послове
169
8
177
Дирекција за корпоративне послове
178
14
192
Центар за ИКТ
82
1
83
Центар за ИМС, БЗ и контролисање мерила ЕЕ
108
2
110
УКУПНО:
1245
30
1275
Огранак Београд центар
58
58
Огранак Баново Брдо
53
53
Огранак Земун
57
2
59
Огранак Крњача
28
1
29
Огранак Младеновац
17
17
Огранак Обреновац
16
16
Огранак Нови Сад
155
8
163
Огранак Суботица
97
97
Огранак Рума
50
50
Огранак Сремска Митровица
24
24
Огранак Сомбор
53
53
Огранак Зрењанин
74
1
75
Огранак Панчево
62
62
Огранак Краљево
66
2
68
Огранак Аранђеловац
32
32
Огранак Ваљево
48
2
50
Огранак Јагодина
75
75
Огранак Крушевац
94
94
Огранак Лазаревац
43
43
Огранак Лозница
60
3
63
Огранак Нови Пазар
45
3
48
Огранак Ужице
140
1
141
Огранак Чачак
120
120
Огранак Шабац
42
1
43
Огранак Крагујевац
66
66
Огранак Пожаревац
56
56
Огранак Смедерево
74
74
Огранак Ниш
131
3
134
Огранак Лесковац
75
1
76
Огранак Пирот
28
28
Огранак Зајечар
119
1
120
Огранак Врање
32
32
Огранак Прокупље
44
1
45
УКУПНО ОГРАНЦИ:
2134
30
2164
УКУПНО УПРАВА +ОГРАНЦИ:
3379
60
3439

назад на садржај
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3. Опис функција старешина
в.д. директора Друштва
Бојан Атлагић, мастер економиста, 11070 Нови Београд, Булевар уметности број 12
e-mail bojan.atlagic@epsdistribucija.rs

Опис овлашћења и надлежности директора Друштва:






















заступа Друштво, у границама овлашћења утврђеним одлуком о оснивању;
организује и руководи процесом рада и води пословање Друштва;
стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Друштва;
доноси план развоја дистрибутивног система, план инвестиција у дистрибутивни систем, као и план
преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталација и
опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима купаца, односно произвођача, уз
сагласност Агенције за енергетику Републике Србије, у складу са законом којим се уређује област
енергетике;
предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
припрема тромесечне извештаје о степену реализације годишњег програма пословања, у складу са
Законом и подноси их Надзорном одбору Оснивача, у функцији Скупштине Друштва;
припрема извештаје које је Друштво обавезно да подноси надлежним органима, у складу са Законом и
актима којима се уређује обављање енергетских делатности;
образује комисије за попис имовине и обавеза Друштва и стара се о обезбеђењу услова за вршење
пописа имовине и обавеза, у складу са прописима;
подноси финансијске извештаје на усвајање, у складу са законом којим се уређује рачуноводство;
припрема материјале и образложене предлоге за одлучивање Надзорног, односно Извршног одбора
Оснивача у функцији Скупштине Друштва, о питањима за која је предлагач, у складу са овом одлуком;
извршава одлуке из делокруга Надзорног, односно Извршног одбора Оснивача, у Функцији Скупштине
Друштва;
одлучује о располагању имовином Друштва, осим ако је, у складу са овом одлуком, Извршни одбор
Оснивача, у функцији Скупштине Друштва, надлежан за доношење такве одлуке;
доноси одлуку о цени за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, акт о висини трошкова
прикључења на систем за дистрибуцију електричне енергије, као и акт о ценама нестандардних услуга,
уз сагласност Агенције за енергетику Републике Србије, у складу са законом, а одлуку о цени других
услуга које Друштво пружа трећим лицима у складу са смерницама за образовање тих цена, које
утврђује Извршни одбор Оснивача;
доноси правила о раду система за дистрибуцију електричне енергије,
уз сагласност Агенције за енергетику Републике Србије;
утврђује модел уговора о приступу дистрибутивном систему;
доноси програм усклађености за обезбеђивање недискриминаторног понашања и одређује лице или
тело одговорно за праћење усклађености оператора дистрибутивног система, уз сагласност Агенције,
у складу са законом којим се уређује област енергетике;
доноси акт о организацији и систематизацији послова у Друштву, у складу са актом о основама
организовања Друштва, по претходно прибављеној сагласности Извршног одбора Оснивача у функцији
Скупштине Друштва;
извршава одлуке Извршног одбора Оснивача и директора Оснивача и поступа по актима Оснивача који
се непосредно примењују у Друштву и обавезујућим упутствима надлежних органа Оснивача, у складу
са овом одлуком и организује поступање запослених у њиховом извршавању;
доноси опште и друге акте којима се уређује запошљавање, безбедност и здравље на раду, коришћење
службених путничких моторних возила и других основних средстава, коришћење средстава
Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
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репрезентације, употреба платних картица, унутрашња контрола пословања, као и односи с јавношћу
по претходно прибављеној сагласности Извршног одбора Оснивача у функцији Скупштине Друштва;
закључује колективни уговор, односно доноси правилник о раду у складу са законом којим се уређује
област рада по претходно прибављеној сагласности Извршног одбора Оснивача у функцији Скупштине
Друштва;
обезбеђује услове за заштиту комерцијално осетљивих података, у складу са законом којим се уређује
област енергетике;
доноси одлуку о донацијама и спонзорствима у оквиру износа који је одлуком Оснивача и годишњим
програмом пословања Друштва одређен као лимит за поједине намене;
доноси акте којима се уређује пословна тајна, печати, штамбиљи и знак са логотипом и друге акте
којима се уређује процес рада, а чије доношење није у делокругу Скупштине Друштва у складу са
законом;
доноси одлуку о усвајању и ступању на снагу процедура Интегрисаног менаџмент система по
прибављању претходне сагласности Одбора за Интегрисани менаџмет систем ЈП ЕПС;
закључује са запосленим уговор о раду на одређено, односно неодређено време по прибављању
претходне сагласности директора ЈП ЕПС;
одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и
колективним уговором, односно правилником о раду;
образује повремена радна тела ради припреме и разматрања стручних материјала за потребе
Друштва;
обавља и друге послове у складу са законом, актима којима се уређује обављање енергетских
делатности и овом одлуком и одлучује о другим питањима која нису у делокругу Надзорног одбора
Оснивача и Извршног одбора Оснивача у функцији Скупштине Друштва.

Директор Друштва одговоран је за уредно вођење пословних књига и унутрашњи надзор над пословањем
Друштва, као и за тачност финансијских извештаја и за вођење евиденције о донетим одлукама скупштине
Друштва.
Директор Друштва, приликом подношења финансијских извештаја на усвајање, у складу са законом којим се
уређује рачуноводство, подноси и извештаје прописане законом којим се уређује правни положај привредних
друштава.
Директор Друштва руководи и организује процес рада и води пословање Друштва непосредно или преко
директора пословног система, односно директора техничког система и директора огранака, у складу са
законом, Оснивачким актом, Одлуком о основама унутрашњег организовања и другим општим актима ЕПС
Дистрибуције и актима Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд који се непосредно примењују у
ЕПС Групи.

Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
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Директор пословног система
Мр Никола Новаковић, 11070 Нови Београд, Булевар уметности број 12
e-mail: nikola.novakovic@epsdistribucija.rs
Опис овлашћења и надлежности
 у одсуству директора Друштва, замењује га у пословима руковођења процесом рада,
 руководи дирекцијама, центрима, огранцима и координира обављање послова, у оквиру области рада
за коју је одговоран.
 издаје налоге, смернице, упутства и инструкције у извршавању и координирању послова директорима
дирекција, центра, огранака и нижим организационим целинама у оквиру техничких центара, и другим
запосленима у тим организационим целинама, у оквиру области рада за коју је одговоран.
 одговора директору Друштва за извршавање стручних послова организационих целина којима
руководи, који се извршавају као редован посао или по посебном налогу у складу са законом, одлуком
о основама унутрашњег организовања и актом о организацији и систематизацији послова радних
места.
 одговара за вођење послова у области рада за коју је одговоран, извршавање планираних циљева и
задатака и координацију послова и рада са другим директором система, директорима дирекција и
директорима огранка, у складу са одлуком о основама унутрашњег организовања
 одговора за организовање послова у области од значаја за функционисање економских –
финансијских, корпоративних послова, послова подршке тржишту и смањења губитака, као и послова
информационо-телекомуникационе подршке.
Директор техничког система
Радисав Урошевић, дипл.ел.инж, 11070 Нови Београд, Булевар уметности број 12
e-mail: radisav.urosevic@epsdistribucija.rs
Опис овлашћења и надлежности
 замењује, у одсуству директора Друштва и директора пословног система,
у пословима руковођења процесом рада;
 руководи дирекцијама, центрима, огранцима и координира обављање послова, у оквиру области рада
за коју је одговоран;
 издаје налоге, смернице, упутства и инструкције у извршавању и координирању послова директорима
дирекција, центра, огранака и нижим организационим целинама у оквиру техничких центара, и другим
запосленима у тим организационим целинама, у оквиру области рада за коју је одговоран;
 одговора директору Друштва за извршавање стручних послова организационих целина којима
руководи, који се извршавају као редован посао или по посебном налогу у складу са законом, одлуком
о основама унутрашњег организовања и актом о организацији и систематизацији послова;
 одговара директору Друштва за вођење послова у области рада за коју је одговоран, извршавање
планираних циљева и задатака и координацију послова и рада са другим директором система,
директорима дирекција и центара и директорима огранка, у складу са одлуком о основама унутрашњег
организовања;
 одговора за организовање послова у области од значаја за управљање дистрибутивним системом,
планирања и инвестиција, као и послова интегрисаног менаџмент система, безбедности и заштите и
послова контроле мерила електричне енергије.
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Директор Дирекције за подршку тржишту и смањење губитака
Љиљана Јовићевић, дипл.ек, 11070 Нови Београд, Булевар уметности број 12
e-mail: ljiljana.jovicevic@epsdistribucija.rs
Опис овлашћења и надлежности
Руководи радом Дирекције за подршку тржишту и смањење губитака и одговоран је надлежном директору
система за извршавање послова и процеса које дирекција извршава као редован посао или који извршава по
посебном налогу.
Може издавати налоге, инструкције, радна упутства и смернице у оквиру делокруга рада дирекције.

Директор Дирекције за економско-финансијске послове
Гордана Пејовић Бујас, дипл.ек, 11070 Нови Београд, Булевар уметности број 12
e-mail: gordana.pejovic-bujas@epsdistribucija.rs
Опис овлашћења и надлежности
Руководи радом Дирекције за економско-финансијске послове и одговоран је надлежном директору система
за извршавање послова и процеса које дирекција извршава као редован посао или који извршава по посебном
налогу.
Може издавати налоге, инструкције, радна упутства и смернице у оквиру делокруга рада дирекције.

Директор Дирекције за управљање дистрибутивним електроенергетским системом
Далибор Николић, дипл.ел.инж., 11070 Нови Београд, Булевар уметности број 12
e-mail: dalibor.nikolic@epsdistribucija.rs
Опис овлашћење и надлежности
Руководи радом Дирекције за управљање дистрибутивним електроенергетским системом и одговоран је
надлежном директору система за извршавање послова и процеса које дирекција извршава као редован посао
или који извршава по посебном налогу.
Може издавати налоге, инструкције, радна упутства и смернице у оквиру делокруга рада дирекције.

Директор Дирекције за планирање и инвестиције
Александар Слијепчевић, дипл.ел.инж., 11070 Нови Београд, Булевар уметности број 12
e-mail: aleksandar.slijepcevic@epsdistribucija.rs
Опис овлашћења и надлежности
Руководи радом Дирекције за планирање и инвестиције и одговоран је надлежном директору система за
извршавање послова и процеса које дирекција извршава као редован посао или који извршава по посебном
налогу.
Може издавати налоге, инструкције, радна упутства и смернице у оквиру делокруга рада дирекције.
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Директор Дирекције за корпоративне послове
Синиша Пушкар, мастер правник, 11070 Нови Београд, Булевар уметности број 12
e-mail: sinisa.puskar@epsdistribucija.rs
Опис овлашћења и надлежности
Руководи радом Дирекције за корпоративне послове и одговоран је надлежном директору система за
извршавање послова и процеса које дирекција извршава као редован посао или који извршава по посебном
налогу.
Може издавати налоге, инструкције, радна упутства и смернице у оквиру делокруга рада дирекције.

Директор Центра за информационо-комуникационе технологије
Драги Ралић, дипл.ел.инж., 11070 Нови Београд, Булевар уметности број 12
e-mail: dragi.ralic@epsdistribucija.rs
Опис овлашћења и надлежности
Руководи радом Центра за информационо комуникационе технологије и одговоран је надлежном директору
система за извршавање послова и процеса које центар извршава као редован посао или који извршава по
посебном налогу.
Може издавати налоге, инструкције, радна упутства и смернице у оквиру делокруга рада центра.

Директор Центра за интегрисани менаџмент систем, безбедност и заштиту и контролисање мерила
електричне енергије
Владимир Миленовић, дипл.ел.инж., 11070 Нови Београд, Булевар уметности број 12
e-mail: vladimir.milenovic@epsdistribucija.rs
Опис овлашћења и надлежности
Руководи радом Центра за интегрисани менаџмент систем, безбедност и заштиту и контролисање мерила
електричне енергије и одговоран је надлежном директору система за извршавање послова и процеса које
центар извршава као редован посао или који извршава по посебном налогу.
Може издавати налоге, инструкције, радна упутства и смернице у оквиру делокруга рада центра.

Координатор
Опис овлашћења и надлежности
Координатор обавља послове и спроводи механизме координације и оперативног руковођења у оквиру
функција: планирања и инвестиција / управљања дистрибутивним електроенергетским системом / подршке
тржишту и смањења губитака у огранцима који су организовани на појединачном дистрибутивном подручју;
обезбеђује јединствено поступање по начелу ефикасности, обезбеђује примену јединствене методологије
рада и усклађује процес рада огранака са пословном политиком Друштва;
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Координатор за дистрибутивно подручје Београд
(подручјe огранака Београд-центар, Баново брдо, Земун, Крњача, Младеновац и Обреновац)
Др Радета Марић, дипл.ел.инж
11158 Београд, Господар Јевремова 22-24

e-mail radeta.maric@epsdistribucija.rs

Координатор за дистрибутивно подручје Ниш
(подручјe огранака Ниш, Лесковац, Пирот, Прокупље, Врање и Зајечар)
Драган Милентијевић, дипл.инж.грађ.
18105 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а

e-mail dragan.milentijevic@epsdistribucija.rs

Координатор за дистрибутивно подручје Нови Сад
(подручјe огранака Нови Сад, Суботица, Сомбор, Рума, Сремска Митровица, Зрењанин и Панчево)
Драган Прекогачић, дипл.инж.менаџ-мастер
21102 Нови Сад, Булевар ослобођења број 100

e-mail dragan.prekogacic@epsdistribucija.rs

Координатор за дистрибутивно подручје Краљево
(подручјe огранака Краљево, Аранђеловац, Јагодина, Чачак, Крушевац, Лазаревац, Лозница, Нови Пазар,
Шабац, Ужице и Ваљево);
Саша Стефановић, дипл.ел.инж
36000 Краљево, Димитрија Туцовића 5

e-mail sasa.stefanovic@epsdistribucija.rs

Координатор за дистрибутивно подручје Крагујевац
(подручјe огранака Крагујевац, Пожаревац и Смедерево)
Др Дејан Савић, дипл.ек
34110 Крагујевац, Слободе 7

e-mail dejan.d.savic@epsdistribucija.rs
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Директори огранака
1. Александар Милојковић, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Београд-центар, 11050 Београд; Топлице Милана бб;
e-mail aleksandar.milojkovic@epsdistribucija.rs
2. Зоран Тимотијевић, дипломирани менаџер
Огранак Електродистрибуција Баново Брдо, 11030 Београд, Пожешка 71;
e-mail zoran.timotijevic@epsdistribucija.rs
3. Владан Бален, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Земун, 11080 Земун, Кеј Ослобођења 15;
e-mail vladan.balen@epsdistribucija.rs
4. Мирослав Босанчић, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Крњача, 11210 Крњача, Грге Андријановића 1;
e-mail miroslav.bosancic@epsdistribucija.rs
5. Дејан Цветковић, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Младеновац, 11400 Младеновац, Краљице Марије 30;
e-mail dejan.cvetkovic@epsdistribucija.rs
6. Момчило Јанић, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Обреновац, 11500 Обреновац, Белопољска 35а;
e-mail momcilo.janic@epsdistribucija.rs
7. Роберт Балко Мачаи
Огранак Електродистрибуција Суботица, 24105 Суботица, Сегедински пут 22-24
e-mail robert.balko@epsdistribucija.rs
8. Стојан Станижан, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Зрењанин, 23101 Зрењанин, Панчевачка 46
e-mail stojan.stanizan@epsdistribucija.rs
9. Новак Савановић, магистар економских наука
Огранак Електродистрибуција Панчево, 26101 Панчево, Милоша Обреновића 6
e-mail novak.savanovic@epsdistribucija.rs
10. Др Зоран Симендић
Огранак Електродистрибуција Сомбор, 25101Сомбор, Апатински пут бб
e-mail zoran.simendic@epsdistribucija.rs
11. Милан Тешовић, дипл.инж. производног менаџмента
Огранак Електродистрибуција Нови Сад, 21102 Нови Сад, Булевар ослобођења 100
e-mail milan.tesovic@epsdistribucija.rs
12. Драган Марин, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Рума, 22400 Рума, Индустријска 2а
e-mail dragan.marin@epsdistribucija.rs
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13. Владимир Санадер, дипл. правник
Огранак Електродистрибуција Сремска Митровица, 22000 Ср. Митровица, Фрушкогорска бб
e-mail vladimir.sanader@epsdistribucija.rs
14.Владo Јовановић, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Лазаревац, 11550 Лазаревац, Јанка Стајчића 2
e-mail vlado.jovanovic@epsdistribucija.rs
15. Дарко Карапанџић, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Лозница, 15300 Лозница, Слободана Пенезића 1
e-mail darko.karapandzic@epsdistribucija.rs
16. Дејан Јовановић, дипл. ек.
Огранак Електродистрибуција Шабац, 15000 Шабац, Поцерска 86
e-mail dejan.jovanovic@epsdistribucija.rs
17. Зоран Николић, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Ваљево, 14104 Ваљево, Сувоборска 9
e-mail zoran.nikolic@epsdistribucija.rs
18. Ненад Златковић, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Аранђеловац, 34300 Аранђеловац, Књаза Милоша 275
e-mail nenad.zlatkovic@epsdistribucija.rs
19. Добрица Милошевић, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Јагодина, 35000 Јагодина, 7. јула 62
e-mail dobrica.milosevic@epsdistribucija.rs
20. Дејан Филиповић, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Ужице, 31102 Ужице, Момчила Тешића 13
e-mail dejan.filipovic@epsdistribucija.rs
21. Стојан Васовић, магистар техничких наука
Огранак Електродистрибуција Чачак, 32102 Чачак, Кренов пролаз бб
e-mail stojan.vasovic@epsdistribucija.rs
22. Саша Ћирић, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Крушевац, 37000 Крушевац, Косанчићева 32
e-mail sasa.ciric@epsdistribucija.rs
23. Драган Јешић, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Нови Пазар, 36300 Нови Пазар, Димитрија Туцовића бб
e-mail dragan.jesic@epsdistribucija.rs
24. Јовица Јевтић, дипл.ел.инж.
Огранак Електродистрибуција Краљево, 36000 Краљево, Димитрија Туцовића 5
e-mail jovica.jevtic@epsdistribucija.rs
25. Миломир Динић, дипл.ек.
Огранак Електродистрибуција Зајечар, 19000 Зајечар, Трг ослобођења 37
e-mail milomir.dinic@epsdistribucija.rs
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26. Бранислав Стојичић, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Ниш, 18105 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а
e-mail branislav.stojicic@epsdistribucija.rs
27. Јасенка Булајић, дипл.правник
Огранак Електродистрибуција Прокупље, 18400 Прокупље, Милоша Обилића 36
e-mail jasenka.bulajic@epsdistribucija.rs
28. Зоран Ђорђевић, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Пирот, 18300 Пирот, Таковска 3
e-mail zoran.bdjordjevic@epsdistribucija.rs
29. Душан Анђелковић, дипл.ел.инж
Огранак Електродистрибуција Лесковац, 16000 Лесковац, Стојана Љубића 16
e-mail dusan.andjelkovic@epsdistribucija.rs
30. Горан С. Николић, дипл.ек.
Огранак Електродистрибуција Врање, 17501 Врање, Жикице Јовановића Шпанца 21
e-mail goran.snikolic@epsdistribucija.rs
31. Милан Рајић, дипл.инж.ел.
Огранак Електродистрибуција Смедерево, 11300 Смедерево, Шалиначка 60
e-mail milan.rajic@epsdistribucija.rs
32. Бобан Николић, дипл.ел.инж.
Огранак Електродистрибуција Пожаревац, 12000 Пожаревац, Јована Шербановића 17
e-mail boban.nikolic@epsdistribucija.rs
33. Зоран Стошић, дипл.инж.маш.
Огранак Електродистрибуција Крагујевац, 34110 Крагујевац, Слободе 7
e-mail zoran.stosic@epsdistribucija.rs

назад на садржај
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Опис овлашћења и надлежности директора огранка
Директор огранка руководи огранизационим целинама и пословима који се обављају у огранку и одговоран је
директору Друштва за вођење послова и извршавање планираних циљева огранка, у складу са општим и
посебним актима Друштва, одлуком о образовању огранака, као и директору система, за поступање по актима
које они дају у пословима координације, у складу са овом одлуком.
Директор огранка је овлашћен да издаје налоге, смернице, упутства и друге инструкције за поступање у
извршавању и координирању послова којима руководи и обавезан је да, у руковођењу процесом рада, поступи
у складу са налозима, смерницама, упутствима и инструкцијама директора Друштва и директора пословног,
односно техничког система.
Директор огранка, ради припреме стручних подлога и припреме предлога за уређивање одређеног питања или
усаглашавања ставова о оперативним питањима и решавања стручних и других спорних питања, може
образовати повремена радна тела од запослених у огранку којим руководи. Руководиоци нижих организационих
целина у огранку одговорни су за свој рад директору огранка.
Директори огранака овлашћени су да закључују правне послове и предузимају друге правне радње у име и за
рачун Друштва, које проистичу из редовног пословања и обављања делатности у огранку, утврђене Одлуком
о образовању огранака, осим у правним пословима и правним радњама које се односе на:









отуђење и давање у закуп непокретности, успостављање обезбеђења на имовини, давање јемства и
гаранција или успостављање залоге на имовини;
отуђење или оптерећење удела и акција које Друштво поседује у другим правним лицима;
отуђење постројења и уређаја коју су у функцији обављања делатности;
задужење Друштва и давање зајмова другим правним субјектима;
давање спонзорстава, донација или поклона;
преузимање меничне обавезе;
набавке добара, услуга и радова;
послове спољнотрговинског промета.

Директор огранка, овлашћен је закључује правне послове и предузима друге правне радње које проистичу из
редовног пословања и обављања делатности, осим у случају закључења правних послова и предузимању
правних радњи чија је вредност већа од 2.000.000,00 Еура, у динарској противвредности по средњем курсу
Народне Банке Србије на дан закључења правног посла, односно предузимања друге правне радње за које је
одређено ограничење заступања уз обавезан супотпис директора Јавног предузећа „Електропривреда Србије“.
Директори огранака, као заступници огранака, дужни су да у закључењу правних послова и предузимању других
правних радњи у име и за рачун Друштва, који проистичу из редовног пословања и обављања делатности у
огранку одређених Одлуком о образовању огранака, поступају у складу са општим и другим актима и одлукама
надлежних органа Друштва.

Дирекција за подршку тржишту и смањење губитака
Директор Дирекције: Љиљана Јовићевић, дипл.ек
Послови подршке тржишту и смањења губитака обухватају послове израде, контроле и реализације
оперативног плана за смањење губитака, утврђивања трошкова губитака, наменске и циљане контроле мерних
места ради превенције губитака електричне енергије, као и послове подршке тржишту кроз централизовану
бригу о корисницима и размену података са снабдевачем и оператором тржишта, развој и унапређење тржишта
електричне енергије. Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора и служби.
Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
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Дирекција за економско-финансијске послове
Директор Дирекције: Гордана Пејовић-Бујас, дипл.ек.
Послови дирекције обухватају рачуноводствене, финансијске и пореске послове, послове плана и анализе,
тарифне послове, комерцијалне послове и послови контроле економско-финансијских послова. Послови се
обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора, служби и одељења.
Дирекција за управљање дистрибутивним електроенергетским системом
Директор Дирекције: Далибор Николић, дипл.ел.инж.
Послови дирекције обухватају послове управљања ДЕЕС, пријема, обраде, контроле и реализације захтева за
добијање дозволе за рад на ЕЕО и мрежи, израде годишњих и сезонских извештаја о раду ДЕЕС, планирања
и припреме мреже, као и послове учешће у изради планова развоја и ревитализације ДЕЕС. Послови се
обављају у оквиру ужих организационих целина, одсека, сектора, служби и одељења.
Дирекција за планирање и инвестиције
Директор Дирекције: Александар Слијепчевић, дипл.ел.инж.
Послови дирекције обухватају послове инвестиција, изградње, планирања, одржавања и реконструкције
дистрибутивних објеката, послове надзора над изградњом или реконструкцијом тих објеката, дефинисање
услова прикључења, као и послове пројектовања, пружања услуга трећим лицима на изради и контроли
документације за реконструкцију њихових електроенергетских објеката. Послови се обављају у оквиру ужих
организационих целина, сектора, служби и одељења.
Дирекција за корпоративне послове
Директор Дирекције: Синиша Пушкар, мастер правник
Послови дирекције обухватају правне и опште послове, послове људских ресурса, као и послове учествовања
у доношењу стратешких одлука од значаја за примену прописа на нивоу Друштва, послове сарадње и
координације са надлежним државним органима, организацијама и институцијама, послови у вези са
тумачењем и правилном применом прописа, регулисањем статуса и положаја Друштва и вршењем његове
делатности у складу са законом. Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина, сектора и служби.
Центар за информационо-комуникационе технологије
Директор Центра: Драги Ралић, дипл.ел.инж.
Послови центра обухватају послове имплементација и експлоатација комплетних ИКТ система и његових
делова, оперативне послове који прате рад ИКТ система и пружање подршке корисницима ИКТ система,
послове праћења и верификације екстерно реализованих ИКТ компоненти осталих пословних система,
послове развоја и одржавања телекомуникационог система и SCADA система, као и послове дефинисања
стратегије развоја и унапређења ИКТ система. Послови се обављају у оквиру ужих организационих целина,
сектора и служби.
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Центар за интегрисани менаџмент систем, безбедност и заштиту и контролисање мерила електричне
енергије
Директор Центра: Владимир Миленовић, дипл.ел.инж.
Послови центра обухватају послове израде и развоја јединственог модела интегрисаног система менаџмента,
управљања документацијом интегрисаног система менаџмента, управљања и унапређења заштите и
безбедности, заштите животне средине; послове праћења, контроле, надзора и верификације процеса
пружања услуга (СЛА уговор), као и послове остваривања планираних и корективних мера на примени захтева
инфраструктуре квалитета укључујући и контролу и оверавање мерила електричне енергије. Послови се
обављају у оквиру ужих организационих целина сектора и служби.

Послови на нивоу огранка
Послови који се обављају у огранцима у циљу вршења претежне делатности су:
 послови експлоатације који обухватају послове одржавања ЕЕО, послове мерења и заштите и послове
одржавања ЕЕ опреме и уређаја;
 послови управљања који обухватају диспечерске и уклопничарске послове, послове техничке подршке
системима и послове анализе погона и обраду техничке документације;
 послови енергетике и инвестиција обухватају послове енергетског планирања и издавања одобрења
за прикључење, а послови инвестиције обухватају планирање и изградњу средње напонских и
нисконапонских ЕЕО;
 економско-финансијски послови обухватају послове платног промета, ликвидатуре, обрачуна зараде и
пореских обавеза, плана и анализе и послове књиговодства;
 послови логистике обухватају правне и опште послове, послове људских ресурса и послове квалитета
и заштите.
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4. Опис правила у вези са јавношћу рада
Комуникација с јавним гласилима се спроводи у складу са: Законом о информисању (Сл.гл.РС бр.43/03, 61/05
и 71/09), Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл.гл. РС бр.120/2004, 54/2007,
104/2009, 36/2010) и Законом о заштити података о личности (Сл.гл. РС бр. 97/08, 104/09 – др.закон, 68/12УС,107/12).


Порески идентификациони број Друштва: 100001378



Радно време Друштва је од 08 часова до 16 часова. Радно време је клизно, са толеранцијом од 30 минута
у доласку на рад (почев од 07 часова и 30 минута – 08 часова) и одласку са рада ( почев од 15 часова и
30 минута до 16 часова). Радно време у огранцима је од 07h до 15h. У организационим јединицама у којима
се обављају послови где је неопходан непрекидан рад у две или три смене, радно време се одређује на
следећи начин:
Рад у две смене од по 12 часова:
1. У првој смени, радно време почиње у 07 часова, а завршава се у 19 часова;
2. У другој смени, радно време почиње у 19 часова, а завршава се у 07 часова.
Рад у три смене од по 8 часова:
1. У првој смени, радно време почиње у 06 часова, а завршава се у 14 часова;
2. У другој смени, радно време почиње у 14 часова, а завршава се у 22 часа;
3. У трећој смени, радно време почиње у 22 часа, а завршава се у 06 часова.
У организационим јединицама у којима се обављају послови где није неопходан непрекидан рад, а
послови обављају у две смене, радно време се одређује на следећи начин:
1. У првој смени, радно време почиње у 07 часова, а завршава се у 15 часова;
2. У другој смени, радно време почиње у 14 часова, а завршава се у 22 часа.



На основу Одлуке директора Друштва број 05.0.0.0-08.01-20684/1-16 од 26.01.2016. године директори
огранака су овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног
значаја. Контакт подаци директора огранака дати су на странама број 21-23 Информатора. Надлежност
овлашћеног лица одређује се према месту налажења информације од јавног значаја. Поред директора
огранака, за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја надлежни су
и директор Сектора за правне послове и људске ресурсе, Павле Павловић, дипл. правник (email adresa:
pavle.pavlovic@epsdistribucija.rs), специјалиста за корпоративне послове, мр Дубравка Хлађик, дипл.
правник (email adresa: dubravka.hladjik@epsdistribucija.rs) и специјалиста за корпоративне послове, Марко
Бреберина, мастер правник, (email adresa: marko.breberina@epsdistribucija.rs) чија се се надлежност
успоставља изузетно, према указаној потреби, у поступцима чији је предмет питање од значаја за Друштво
у целини или у другим оправданим случајевима.



На основу СЛА Уговора (Уговор о пружању услуга) број 08.01-1.0.0.0.-327545/1-15 од 08.01.2016. године,
који је Друштво као Наручилац услуге закључило са Јавним предузећем „Електропривреда Србије“
Београд као Извршиоцем услуге, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд се обавезало да за
Друштво врши услугу „односи са јавношћу“ у коју између осталог спада и управљање екстерном
комуникацијом Друштва – организација конференција за штампу, извештаја, јавних дискусија, формалних
и неформалних састанка са новинарима и уредницима, креирање садржаја одговора на питања новинара
о раду Друштва и сл. Еmail adresa Сектора за односе са јавношћу Јавног предузећа „Електропривреда
Србије“ Београд је pr@eps.rs.
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У Друштву се не примењује поступак за добијање идентификационих обележја за праћење рада органа.



Изглед идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир са грађанима по природи
свој посла или линк ка месту где се она могу видети- није примењиво.



Прилаз лицима са инвалидитетом, у инвалидским колицима није у потпуности обезбеђен у свим огранцима
Друштва.



Могућност присуства седницама: рад седница није јаван због чега се не може присуствовати.



У Друштву није дозвољено аудио и видео снимање објеката.



Аутентична тумачења, стручна мишљења и правни ставови у вези са прописима, правилима и одлукама
којима се уређује јавност рада у Друштву не постоје.
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5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
Врсте информација које су најчешће предмет интересовања других лица могу се груписати у
следеће категорије:






Копије записника о извршеној контроли прикључка и мерног места;
Копије рачуна и енергетских картица;
Питања у вези прикључења на дистрибутивни електроенергетски систем;
Питања у вези демонтаже мерних уређаја;
Информације о обустави електричне енергије.

назад на садржај

Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
Информатор о раду - ажуриран 31. децембар 2020. године
29

6. Опис надлежности, овлашћења и обавеза
Претежна делатност Друштва је: Дистрибуција електричне енергије, шифра делатности: 35.13.
Друштво, у складу са Одлуком о оснивању Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.
Београд, своју делатност обавља на конзумном подручју Републике Србије, послујући у оквиру Јавног
предузећа „Електропривреда Србије“ Београд (Стари град), које је оснивач Друштва.
Друштво управља и располаже својом имовином у складу са Законом о енергетици (Службени гласник
Републике Србије бр. 145/2014 и 95/2018), релевантним законским прописима и оснивачким актом Друштва.
Друштво планира рад и развој превасходно у складу са Законом о енергетици и Законом о јавним предузећима,
као и другим референтним прописима, ради стварања услова за сигурну, квалитетну и поуздану дистрибуцију
електричне енергије.
Друштво је дужно да на подручју на ком врши дистрибуцију електричне енергије, трајно обезбеђује сигуран,
поуздан и ефикасан рад дистрибутивног система, да при пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању
и коришћењу електроенергетских дистрибутивних објеката предузима мере за повећање енергетске
ефикасности и мере за заштиту животне средине, као и да свим заинтересованим лицима омогућава
коришћење и приступ дистрибутивном систему под једнаким, недискриминаторним условима.
Осим претежне делатности, Друштво може да обавља и друге делатности, под условом да се тиме не ремети
обављање претежне делатности, у складу са законом и оснивачким актом Друштва, и то:
42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова
43.21 Постављање електричних инсталација
43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
43.99 Остали непоменути специфични радови
49.41 Друмски превоз терета
55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак
56.29 Остале услуге припремања и послуживања хране
61.10 Кабловске телекомуникације
61.20 Бежичне телекомуникације
61.30 Сателитске телекомуникације
61.90 Остале телекомуникационе делатности
62.01 Рачунарско програмирање
62.03 Управљање рачунарском опремом
63.11 Обрада података, хостинг и сл.
71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање
71.20 Техничко испитивање и анализе.
Друштво је дужно да у обављању делатности дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним
системом поступа у складу са законом којим се уређује област енергетике, прописима и актима регулације
енергетских делатности (у даљем тексту: Акти регулације), при чему је дужно да обезбеди доследно и целовито
спровођење законског принципа недискриминаторног поступања.
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7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
Друштво je у обављању своје делатности одговорно за пословање у складу са законом, оснивачким актом и
плановима и програмима рада и развоја.
Оператор система је дужан да омогући корисницима система приступ систему по регулисаним ценама и по
принципу недискриминаторности. Приступ систему се уређује уговором о приступу који закључују оператор
система и корисник система, у складу са Законом о енергетици и одговарајућим одредбама Правила о раду
дистрибутивног система електричне енергије Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.
Београд.
Друштво обрачунава приступ кориснику система, у складу са Методологијом за одређивање цене приступа
систему за дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС“, бр. 105/2012, 84/2013, 87/2013, 143/2014,
65/2015, 109/2015, 98/2016 и 99/2018), применом Одлуке о цени приступа систему за дистрибуцију електричне
енергије од 30. октобра 2019. године, која је објављена на интернет презентацији Друштва,
https://epsdistribucija.rs/propisi/2019-10-30-Odluka-o-ceni-pristupa-sistemu-za-DS-saglasan-AERS.pdf Ову одлуку је
одобрила АЕРС (сагласност је објављена у гласилу „Службени гласник РС“, број: 77/2019), а ступила је на снагу
8. новембра 2019. године.
Кратак опис процедуре прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, као и кратак опис
процедуре уговарања приступа дистрибутивном систему електричне енергије, је дат у тачки 9, у вези са тачком
10 овог информатора.
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8. Навођење прописа
8.1.
































У вршењу јавног овлашћења Друштво примењује:

Закон о енергетици (Сл.гл РС бр. 145/2014 и 95/2018 );
Закон о општем управном поступку (Сл.гл РС бр. 18/2016 и 95/2018 );
Закон о јавним предузећима (Сл.гл. РС бр. 15/2016);
Закон о јавној својини ( Сл.гл.РС 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и
95/2018);
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл.г л РС бр.120/04,54/07,104/09 и 36/10);
Закон о заштити података о личности (Сл.гл РС бр. 97/08 , 104/09, 68/12- одлука УС и 107/12);
Закон о заштити потрошача (Сл.гл. РС бр. 62/2014, 6/2016 - др. закон и 44/2018 - др. закон);
Закон о републичким и административним таксама (Сл.гл.РС бр. br. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005,
101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 – усклађени дин.
изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн.., 45/2015 усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн.., 61/2017 - усклађени дин. изн.,
113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн. и 95/2018);
Закон о планирању и изградњи (Сл.гл РС бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и
31/2019);
Закон о прекршајима (Сл.гл. РС бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016 – одлука УС);
Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гл РС бр. 101/2005, 91/2015 i 113/2017 - др. закон) ;
Закон о заштити животне средине (Сл.гл РС бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др.
закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон);
Закон о метрологији (Сл.гл. РС бр. 30 /10);
Закон о електронским медијима (Сл.гл.РС бр. 83/2014 и 6/2016 - др. закон);
Закон о јавним медијским сервисима (Сл.гл.РС бр. 83/2014, 103/2015 и 108/2016);
Закон о јавном информисању и медијима (Сл.гл.РС бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично
тумачење);
Закон о ефикасном коришћењу енергије (Сл.гл.РС бр. 25/13);
Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе
(Сл.гл.РС бр. 25/13 и 145/14);
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гл.РС бр. 119/2012,
68/2015 и 113/2017);
Закон о озакоњењу објеката (Сл.Гл. 96/2015 и 83/2018);
Закон о посредовању у промету и закупу непокретности (Сл.Гл. 95/13 и 41/2018);
Уредба о енергетски угроженом купцу (Сл.гл.РС бр. 113/2015, 48/2016 – др. правилник и 88/2016 – др.
правилник);
Уредба о условима испоруке и снабдевања ел.енергијом (Сл.гл.РС бр. 63/2013 и 91/2018);
Правила о раду тржишта електричне енергије;
Одлука о усвајању Правила о раду тржишта електричне енергије;
Одлука о утврђивању методологије за одређивање тарифних елемената за израчунавање цене приступа
и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије;
Одлука о допуни Методологије за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне
енергије;
Методологоја за одређивање цене електричне енергије за јавно снабдевање;
Правилник о обрасцима у управном поступку;
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Правилник о организацији и систематизацији послова радних места у Оператору дистрибутивног система
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд;
Правилник о стручном испиту за лица која обављају послове у објектима за производњу, пренос и
дистрибуцију електричне енергије;
Одлуке о оснивању Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, број 08.019.1.1.0-308571/1-15 од 09.12.2015. године

8.2.






















Овлашћења и дужности које проистичу из других прописа и које директор Друштва
има као и сваки други директор привредног друштва:

Закон о привредним друштвима (Сл.гл .РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и
95/2018)
Закон о раду (Сл.г л РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и
95/2018 – аутентично тумачење)
Закон о парничном поступку (Сл.гл. РС бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014 и
87/2018)
Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.гл.РС бр. 106/2015, 106/2016 – аутентично тумашење и 113/2017 –
аутентично тумачење)
Закон о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ
бр. 31/93 и СЛ. лист СЦГ бр. 1/03-Уставна повеља)
Законик о кривичном поступку (Сл.гл.РС бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 и 55/2014)
Кривични законик (Сл.гл.РС бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012,
104/2013, 108/2014 и 94/2016)
Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ( Сл. гл. РС 36/09 и
32/13)
Закон о буџетском систему (Сл. гл. РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
- испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019);
Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гл. РС бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона,
61/2007, 20/2009, 72/2009 - др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013,
68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 i 95/2018);
Закон о рачуноводству (Сл.гл.РС бр. 62/2013 и 30/2018);
Закон о заштити конкуренције (Сл.гл РС бр. 51/2009 i 95/2013);
Закон о експропријацији (Сл.гл РС бр. 53/95 Сл. Лист СРЈ, бр 16/2001 – одлука СУС и Сл. Гл. РС br.
20/2009, 55/2013 – одлука УС и 106/2016 – аутентично тумачење);
Закон о јавним набавкама (Сл.гл РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
Закон о приватизацији (Сл.гл. РС бр. 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 – аутентично тумачење);
Закон о стечају (Сл.гл. РС бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС, 83/2014, 113/2017,
44/2018 и 95/2018);
Закон о уређењу судова (Сл.гл. РС бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др.
закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - др. закон, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018 – одлука
УС, 87/2018 и 88/2018 – одлука УС);
Правилник о тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља (Сл.гл. РС 4/16).
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8.3.








































Општи акти у Друштву:

Правила о раду дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд;
Акт о безбедности информационо-комуникационих система;
Акт о процени ризика у ОДС;
Уговор о статусној промени издвајање уз припајање;
Инструкције о решавању имовинско-правних односа за ЕЕО ОД 20.02.2020.године;
Инструкција о припреми и достављању материјала за одлучивање Надзорног одбора ЈП ЕПС у
функцији Скупштине ЕПС Дистрибуције д.о.о. Београд од 20.02.2019. године;
Инструкција о пријави потраживања у стечају број 05.000-08.01.-338172/1-18 од 19.11.2018. године;
Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама;
Листа категорија регистратурског материјала са роковима чувања ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.
Београд од дана 13.03.2019.године;
Одлука о организацији рада у ОДС током сузбијања COVID-19 од 07.07.2020.године;
Одлука о организација рада у ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд током спровођења превентивних
активности на сузбијању ширења корона вируса од 12.03.2020.године;
Одлука о рачуноводственим политикама и начелима од 05.06.2020.године;
Одлука о образовању Одбора за ИМС број: 00.0.0.0.-08.01.-400772/1-19;
Одлука о преносу овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности за радно место координатор
(пречишћен текст) број: 05.000-08.01-11271/7-19 од дана 13.09.2019.године;
Одлука о одређивању службених лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама
од јавног значаја;
Одлука о начину поступања са захтевима за спонзорства и донације од 12.12.2018.године;
Одлука о оснивању ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд;
Одлука о поступању продаје неопасног одпада;
Одлука о коришћењу платних картица;
Одлука о коришћењу путничких возила за службене потребе;
Одлука о начину коришћења годишњег одмора;
Одлука о печатима и штамбиљима;
Одлука о радном времену у ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд;
Одлука о условима коришћења службених мобилних телефона од 13.11.2017. године;
Одлука о коришћењу средстава за репрезентацију;
Одлука о начину обезбеђивања минимума процеса рада за време штрајка;
Одлука о преносу овлашћења и утврђивања надлежности и одговорности;
Одлука о коришћењу средстава за репрезентацију – интерно пречишћен текст;
Овлашћење за одлучивање о правима, обавезама и одговорностима из радног односа од 19.09.2017.
године;
Правилник за коришћење, контролу и одржавање уређаја и инсталација предвиђених за рад у
просторијама угроженим експлозивним „Ex“ смешама од 25.10.2018. године;
Правилник о спровођењу Упустава о начину пописа имовине и обавеза ЈП ЕПС од 04.12.2018.године;
Правила заштите од пожара од 27.04.2016. године;
Правилник о безбедности и здрављу на раду у ОДС;
Правилник о канцеларијском и архивском пословању;
Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки у ОДС;
Правилник о радној дисциплини;
Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању запослених;
Правилник о утврђивању интерних резултата пословања и оцени успешности дистрибутивних подручја
и огранака;
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања;
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Правилник о рачуноводству (пречишћен текст) од 20.08.2020.године;
Инструкције о одобравању уласка у објекте ОДС-а од 30. марта 2020.године;
Споразум о одређивању накнаде запосленима који одсуствују са рада због COVID-19 од
05.05.2020.године;
Решење о одређивању овлашћених лица у сврху превенције и остваривања права на заштиту од
злостављања на раду;
Упуство о евидентирању, кретању и контроли улазних докумената;
Упуство о евидентирању, кретању и контроли излазних фактура;
Упуство о накнадама трошкова запослених;
Упуство за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја;
Упуство о објављивању интерних општих аката ОДС-а;
Методологија за вредновање радних места у ОДС;
Кодекс пословног понашања;
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9. Услуге које орган пружа заинтересованим лицима
Услуге које Друштво пружа су наведене у тачки 10. Информатора о раду.

10. Поступак ради пружања услуга
10.1.

Поступак прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије у поступку
обједињење процедуре

Поступак прикључења објекта будућег купца (корисника), на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ)
у поступку обједињење процедуре покреће Инвеститор објекта, подношењем захтева за пријаву радова за
објекат који се гради, надлежном органу кроз Централну евиденцију обједињених процедура (ЦЕОП).
Уз пријаву радова за објекат који се гради и прикључује на ДСЕЕ доставља се правилно попуњен и потписан
типски Уговор o изградњи прикључка на ДСЕЕ, односно Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ
(Уговор), који је кроз ЦЕОП достављен у поступку издавања локацијских услова.
За све прикључке који нису типски, Инвеститор објекта има право да по овлашћењу Оператора дистрибутивног
система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд (ОДС) изгради прикључак или део прикључка, о свом трошку у име
ОДС. У овом случају је потребно да се Инвеститор објекта, након исходовања грађевинске дозволе, директно
обратити ОДС-у ради закључивања новог Уговора којим ће бити дефинисана међусобна права и обавезе а који
се разликује од понуђеног типског Уговора. Овај уговор се уместо типског прилаже уз пријаву радова.
Даном уплате износа из Уговора наступа обавеза ОДС да приступи изградњи прикључка тј. исходује
инвестиционо техничку документацију за прикључак, пријави радове на изградњи прикључка, обезбеди дозволу
за раскопавање и изгради прикључак у уговореном року у складу са законом којим се уређује изградња.
Након завршетка изградње објекта, Инвеститор објекта подноси захтев за прикључење надлежном органу кроз
ЦЕОП који је дужан да у року од 3 дана захтев проследи ОДС-у.
Уз захтев за прикључење, кроз ЦЕОП је потребно доставити:
1) сепарат из пројекта изведеног објекта који се прикључује, односно из пројекта за извођење ако у току
грађења није одступљено од пројекта за извођење са техничким описом и графичким прилозима, којим се
приказује предметни прикључак и синхрон план свих прикључака;
2) употребна дозвола или изјава извођача радова са потврдом одговорног извођача радова да су уређаји и
инсталације изведени у складу са прописима и стандардима који важи за поједине врсте радова, инсталација
и опреме, са извештајем о исправности те инсталације, коју је извођач радова сачинио, у складу са актом којим
се уређују технички услови за електричне инсталације ниског напона, односно употребна дозвола за објекат
који се прикључује на напонски ниво изнад 1 kV;
3) информација о броју и датуму закључења уговора о снабдевању, врсти уговора, периоду снабдевања,
снабдевачу и крајњем купцу.
У случају да са крајњим купцем није закључен уговор о потпуном снабдевању, подносилац захтева поред
наведене информације прилаже и:
1) информацију о броју и датуму закључења уговора којим је уређена балансна одговорност са оператором
преносног система електричне енергије и
2) информацију о броју и датуму закључења уговора којим је уређен приступ систему са оператором
дистрибутивног система електричне енергије.
Ако је за прикључење објекта на напонски ниво изнад 1 kV потребно прикључење трансформаторске станице
и/или подземног или надземног вода, достављају се и други докази наведени у условима за пројектовање и
прикључење, који су прибављени у процедури издавања локацијских услова.
За валидне захтеве за прикључење, ОДС у року од 8 дана издаје Одобрење кроз ЦЕОП
Прикључење објекта на ДСЕЕ се врши у року од 15 дана од дана подношења захтева за прикључење кроз ЦЕО
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10.2.

Поступак прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије у управном
поступку

Издавање одобрења за прикључење објеката ван обједињене процедуре врши се у управном поступку.
У ову врсту објеката спадају сви објекти за које се не издаје грађевинска дозвола или Решење којим се
одобрава извођење радова:
 промена снаге, раздвајање, односно спајање инсталација у објекту који је већ прикључен на систем, без
промене габарита објеката;
 поновно прикључење објекта на систем, када се захтев за издавање одобрења за прикључење подноси
због ранијег искључења са система;
 прикључење привремених објеката, градилишта и објеката у пробном раду;
 прикључење покретних привремених објеката (покретне тезге, покретни циркуси, рингишпили и други
објекти за забаву, репортажна телевизијска кола и сл.) када се прикључење одобрава на период до 30
дана;
 прикључење објеката за које је грађевинска дозвола издата ван обједињене процедуре, пре доношења
закона којим је дефинисана ова област;
 превођење прикључка из статуса привремени у трајни.
Управни поступак покреће Странка подношењем Захтева надлежној ЕД, на прописаном обрасцу.
Уз Захтев је потребно доставити документацију наведену у Захтеву и уплатити Републичку административну
таксу за подношење захтева и издавање Решења у управном поступку.
Рок за одлучивање о Захтеву је 15 дана према Закону о енергетици. У том року се спроводи управни поступак
и издаје се Решење о одобрењу за прикључење или се Захтев одбацује, одбија или се поступак прекида.
Решење о одобрењу за прикључење, поред осталог садржи техничке услове за прикључење, трошкове
прикључења, рок за прикључење, потребну документацију за прикључење која је дефинисана Уредбом о
условима испоруке и снабдевања електричном енергијом.
Уколико нема услова за прикључење (недостајући ЕЕО, неприпремљено земљиште, нерешени имовинскоправни односи и сл.) не може се издати Решење о одобрењу за прикључење, већ се Захтев одбацује, одбија
или се поступак прекида.
У Решењу о одобрењу за прикључење се наводи укупан трошак прикључења (ради ЕД), без обзира како ће
странка измирити обавезе.
Након правноснажности издатог Решења о одобрењу за прикључење, искључиво на захтев странке се
склапа Уговор о пружању услуге за прикључење. Странка се може изјаснити да сама гради прикључак или део
и/или прибавља документацију.
Измирењем финансијских обавеза из Уговора креће се у реализацију прикључка.
Да би се објекат странке прикључио на ДСЕЕ потребно је да је завршена изградња прикључка и да је странка
доставила сву документацију наведену у Решењу о одобрењу за прикључење и/или Уговору о пружању
услуге за прикључење.
Ако су сви услови задовољени, врши се прикључење објекта на ДСЕЕ.
Странки се издаје коначни рачун – датум прикључења је датум промета.
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10.3.

Поступак прикључења објеката произвођача електричне енергије

„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд је енергетски субјекат за дистрибуцију електричне енергије, који је, у својству
оператора дистрибутивног система, надлежан за прикључење електрана на дистрибутивни систем електричне
енергије. У току поступка прикључења, на захтев странке надлежни огранак ОДС:









издаје мишљење о условима и могућностима прикључења на ДСЕЕ објекта за производњу електричне
енергије;
издавање студије прикључења електране на ДСЕЕ;
издаје услове за документе просторног и урбанистичког планирања;
издаје услове за пројектовање и прикључење;
издаје решење о одобрењу за прикључење електране на ДСЕЕ;
закључује уговор о пружању услуге за прикључење електране на ДСЕЕ;
закључује уговор о експлоатацији електране, и
закључује уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре и закључује уговор о припремању земљишта
(према потреби) у складу са Законом о енергетици, Правилима о раду дистрибутивног система, Законом о
планирању и изградњи, Уредбом о локацијским условима и осталим подзаконским актима.

10.4.

Приступ дистрибутивном систему електричне енергије

Уговарање приступа дистрибутивном систему електричне енергије је дефинисано Законом о енергетици, који
сагласно одредби члана 139 одређене сегменте ове процедуре поверава уређивању путем Правила о раду
оператора система, на која сагласност даје Агенција за енергетику Републике Србије. У поглављу 6 Правила о
раду дистрибутивног система електричне енергије Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“
д.о.о. Београд су дефинисани процедура закључивања уговора о приступу дистрибутивном систему и његовог
анекса, као и питање средстава финансијског обезбеђења плаћања обавеза које се преузимају закључењем
уговора о приступу дистрибутивном систему електричне енергије. Цитирана Правила су објављена на интернет
презентацији Друштва, на адреси https://epsdistribucija.rs/propisi/Pravila_o_Radu_20072017.pdf

назад на садржај
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11. Преглед података о пруженим услугама
Прикључене објеката на дистрибутивни систем у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године
Подаци

Одобрење за
прикључење

Јединица

Број поднетих захтева за издавање одобрења за прикључење објекта
крајњег купца у периоду извештавања (број предмета)
Број поднетих захтева за издавање одобрења за прикључење објекта
произвођача у периоду извештавања (број предмета)
Број донетих решења којима се одобрава прикључење
објекта крајњег купца
Број донетих решења којима се одобрава прикључење
објекта произвођача
Број донетих решења којима је одбијен захтев за
прикључење објекта крајњег купца
Предмети по
Број донетих решења којима је одбијен захтев за
којима је
прикључење објекта произвођача
одлучено о
Број предмета објеката крајњег купца који су решени на
захтеву за
други начин (захтев одбачен, поступак обустављен и сл.)
прикључење
Број предмета објеката произвођача који су решени на
други начин (захтев одбачен, поступак обустављен и сл.)

Укупно

НН

0

362

24296

24658

0

29

27

56

0

281

16951

17232

0

14

11

25

0

3

141

144

0

0

9

9

0

78

4980

5058

0

12

13

25

Укупно (за објекте крајњег купца)

0

362

22072

22434

Укупно (за објекте произвођача)

0

26

33

59

0

191

12183

12374

0

10

14

24

Број предмета по којима је одлучено о захтеву у року од 15 дана за
крајње купце
Број предмета по којима је одлучено о захтеву у року од 45 за
произвођече

Жалбе на
одлуку
енергетског
субјекта
поводом
захтева за
издавање
одобрења за
прикључење

Напонски ниво
СН

ВН

Просечно време потребно за одлучивање по захтеву за крајње купце

дан

0

23

20

20,34

Просечно време потребно за одлучивање по захтеву за произвођече

дан

0

41

23

30,67

Укупан број поднетих жалби

0

1

156

157

Број решених жалби у законском року (15 дана)

0

0

22

22

0

0

53

53

0

0

11

11

0

1

90

91

0

1

154

155

0

192

34558

34750

0

174

30427

30601

0

1

17

18

0

5

7

7,38

Број предмета у којима су жалбе усвојене од стране
енергетског субјекта
Број предмета у којима су жалбе одбачене од стране
Предмети у
енергетског субјекта
којима су
уложене жалбе Број предмета у којима су жалбе прослеђене АЕРС-у
Укупно
Укупан број прикључених објеката

Број прикључених објеката у року од 8 дана од дана када су испуњени
Прикључење
сви услови за прикључење (члан 145 Закона о енергетици)
објекта крајњег
Број прикључених објеката по налогу инспектора
купца
Просечно време потребно за прикључење објекта од дана испуњења
услова

дан

Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
Информатор о раду - ажуриран 31. децембар 2020. године
39

Прикључене објеката на дистрибутивни систем у периоду од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године
Подаци

Одобрење за
прикључење

Јединица

ВН

Број поднетих захтева за издавање одобрења за прикључење објекта
крајњег купца у периоду извештавања (број предмета)
Број поднетих захтева за издавање одобрења за прикључење објекта
произвођача у периоду извештавања (број предмета)
Број донетих решења којима се одобрава прикључење
објекта крајњег купца
Број донетих решења којима се одобрава прикључење
објекта произвођача
Број донетих решења којима је одбијен захтев за
прикључење објекта крајњег купца
Предмети по
Број донетих решења којима је одбијен захтев за
којима је
прикључење објекта произвођача
одлучено о
Број предмета објеката крајњег купца који су решени на
захтеву за
други начин (захтев одбачен, поступак обустављен и сл.)
прикључење
Број предмета објеката произвођача који су решени на
други начин (захтев одбачен, поступак обустављен и сл.)

Укупно

НН

0

330

17352

17682

0

68

11

79

0

257

11437

11694

0

47

6

53

0

3

220

223

0

0

0

0

0

37

3269

3306

0

5

2

7

Укупно (за објекте крајњег купца)

0

297

14926

15223

Укупно (за објекте произвођача)

0

52

8

60

0

157

9627

9784

0

10

5

15

Број предмета по којима је одлучено о захтеву у року од 15 дана за
крајње купце
Број предмета по којима је одлучено о захтеву у року од 45 за
произвођече

Жалбе на
одлуку
енергетског
субјекта
поводом
захтева за
издавање
одобрења за
прикључење

Напонски ниво
СН

Просечно време потребно за одлучивање по захтеву за крајње купце

дан

21,31

17,98

18,03

Просечно време потребно за одлучивање по захтеву за произвођече

дан

144,00

44,00

110,67

Укупан број поднетих жалби

0

2

131

133

Број решених жалби у законском року (15 дана)

0

1

73

74

0

1

31

32

0

0

6

6

0

1

91

92

0

2

128

130

0

136

22636

22772

0

131

18329

18460

0

0

8

8

4,21

7,63

7,61

Број предмета у којима су жалбе усвојене од стране
енергетског субјекта
Број предмета у којима су жалбе одбачене од стране
Предмети у
енергетског субјекта
којима су
уложене жалбе Број предмета у којима су жалбе прослеђене АЕРС-у
Укупно
Укупан број прикључених објеката

Број прикључених објеката у року од 8 дана од дана када су испуњени
Прикључење
сви услови за прикључење (члан 145 Закона о енергетици)
објекта крајњег
Број прикључених објеката по налогу инспектора
купца
Просечно време потребно за прикључење објекта од дана испуњења
услова

дан
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12.

Подаци о приходима и расходима

План прихода и расхода и резултат пословања
I
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
II
II.1.

II.2.
II.3.

II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
II.8.

II.9.

ПОСЛОВНИ ПРИХОД
Приход од електричне енергије
Приход од приступа и кориш.дистрибутивног
система
Донације и субвенције
Остали пословни приходи
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Трошкови набавке електричне енергије
- Набавка електричне енергије
- Трошкови приступа и кориш.система за пренос
ел.ен.
- Трошкови приступа и кориш.дистрибутивног
система
Приходи од активирања учинака и робе
Трошкови материјала и горива
- Трошкови материјала
- Трошкови горива
Одржавање
Амортизација
Трошкови запослених
Резервисања
Обавезе према држави
- Порез на имовину
- Накнаде за воде
- Накнаде за загађење животне средине
- Таксе
- Остале обавезе према држави
Остали пословни расходи
- Осигурање
- ПТТ услуге
- Tранспортни трошкови
- Закупнине
- Комуналне услуге
- Банкарске услуге и платни промет
- Трошкови репрезентације
- Трошкови чланарина
- Расход по основу сервисних услуга

Остварење
2019.

План 2020.

82.540.223
962.467

84.632.827
1.051.241

77.737.660
1.589.194
2.250.902
88.681.367
41.268.295
26.669.007

79.793.909
1.406.050
2.381.626
87.169.069
36.839.516
21.806.935

14.404.927

14.806.033

194.361
3.405.185
1.065.330
857.546
207.784
12.924.259
15.331.623
7.590.759
1.143.706
1.914.752
669.078
1.506
9.331
709.509
525.328
10.847.828
215.519
233.946
3.762
485.471
96.578
18.819
5.460
96.741
4.831.388

226.548
2.955.467
931.596
770.281
161.315
15.028.491
15.374.087
7.515.283
1.127.683
3.253.543
685.416
7.394
20.064
2.340.917
199.752
10.054.337
289.074
227.578
4.070
486.765
116.320
26.009
14.935
95.457
4.550.769
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III
III.1.
III.2.
III.3.
IV
IV.1.
IV.2.
IV.3.
V
VI
A
B
A-B
I-II
III-IV
V-VI

- Остали матер.расходи и остале услуге
ПРИХОД ОД ФИНАНСИРАЊА
Приходи од камата
Приходи од позитивних курсних разлика
Остали приходи од финансирања
РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА
Камате
Негативне курсне разлике
Остали расходи финансирања
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
УКУПАН ПРИХОД
УКУПНИ РАСХОДИ
Укупан финансијски резултат
Резултат из пословних односа
Резултат из финансијских односа
Резултат из осталих односа
Порески расход периода
Одложени порески расходи/приходи
НЕТО УКУПАН ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

4.860.144
2.577.948
2.568.631
4.086
5.231
150.756
141.601
4.438
4.717
660.788
3.457.908
85.778.959
92.290.031
(6.511.072)
(6.141.144)
2.427.192
(2.797.120)
(491.204)
1.246.812
(5.755.464)

4.243.360
2.495.583
2.432.231
56.074
7.278
160.387
123.970
31.365
5.052
544.830
2.662.294
87.673.240
89.991.750
(2.318.511)
(2.536.242)
2.335.195
(2.117.463)

(2.318.511)
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13. Подаци о јавним набавкама
Измењен план набавки за 2019. годину је јавно доступан на Порталу јавних набавки у складу са законом и у
Информатору о раду како следи:


Измењен план јавних набавки за 2019. годину

План набавки за 2020. годину, извештај о спорведеним поступцима јавних набавки, подаци о текућим јавним
набавкама и Подаци о набавкама које су изузете из примене закона којима се уређују јавне набавке доступни
су у Информатору о раду како следи:





План јавних набавки за 2020. годину;
Извештај о спроведеним и подаци о текућим јавним набавкама – стари портал;
Извештај о спроведеним и подаци о текућим јавним набавкама – нови портал;
Подаци о набавкама које су изузете из примене закона којима се уређују јавне набавке.

Укупна планирана вредност набавки за 2019. годину износи: 29.351.627.374,24 РСД, а за 2020. годину износи:
25.382.659.881,54 РСД.
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14. Подаци о државној помоћи
Директор Друштва је у 2019. и 2020. години физичким и правним лицима која су подносила захтеве, са
одговарајућом документацијом, одобравао државну помоћ у виду донација и то: хуманитарним фондовима,
верским, здравственим, културним, образовним и спортским установама, струковним удружењима, као и
физичким лицима за хуманитарне и друге потребе.
Правни основ за одобрење донација уређен је Одлуком директора Друштва број 08.01.-9110-71933/1-15 од
07.08.2015. године.
Износ средстава додељених од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, износи: 13.135.560,00 РСД
Укупан број корисника донација од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, износи: 61
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15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
Преглед исплаћених зарада пословодства
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд за новембар 2020. године

Просечне бруто и нето зараде у
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд за новембар 2020. године

Исплаћене накнаде у
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд за новембар 2020. године
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Aкта у примени за обачун и исплату зарада у „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд за период:
Новембар 2020. године
Маса зарада за новембар 2020. године, исплаћена је у складу са Законом о утврђивању максималне
зараде у јавном сектору (Сл. гласник РС“ бр.93/12, који је ступио на снагу 29. септембра 2012. године)
и Закључком Владе Републике Србије (05 бр. 120-7866/2012) од 8. новембра 2012. године, којим је
сагласна да се утврђивање зараде запослених у јавном сектору на начин уређен одредбама члана 3. и
4. Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору односе на зараде запослених у јавним
предузећима, чији је оснивач Република Србија, и зависним друштвима капитала чији су оснивачи та
предузећа.
Закона о буџетском систему, сагласно члану 27е („Сл. гласник РС“ 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 72/19), исплата зараде врши се
до висине максималног нето износа од 186.753,15 динара са припадајућим порезима и доприносима и
увећана само по основу минулог рада.
Према одредбама чл. 93б Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 62/13, 63/13 – исправка,
108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16) и Закона о Регистру запослених, изабраних, именованих,
постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 79/15),
извршена је достава података везано за сва примања по запосленом.
Обрачун зарада за новембар 2020. године, извршен је у складу са Програмом о изменама и допунама
Трогодишњег програма пословања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.
Београд за период 2020-2022. године, и Одлуком Владе Републике Србије за ребаланс 05 Број: 0235189/2020 од 26.06.2020. године.
Приликом обрачуна зарада у примени је и Споразум који је потписан од стране В.Д. директора
Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд и Синдиката (бр. 05.000-08.01.355644/1-18 од 05. децембра 2018. године).
Исплаћена средства за потребе исхране у току рада за месец новембар 2020. године извршена су у
износу од 427,96 динара дневно бруто по запосленом, регрес за годишњи одмор од 4.166,67 бруто по
запосленом и допринос пословном успеху послодавца у износу од 210,00 динара бруто дневно по
запосленом. Допринос пословном успеху послодавца исплаћује се на основу Протокола између
директора ЈП ЕПС-а и председника Синдиката радника ЈП ЕПС (Број 12.01.8652/10-2020 од 08.12.2020.
године).
Поред наведеног, обрачун и исплата зарада за месец новембар 2020. године је извршен у складу са
законским одредбама које су ступиле на снагу почев од:


7. децембра 2013. године
 Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13
– исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15 и 99/16) везано за ограничавајуће и
специфичне услове пријема запослених у јавном сектору.



1. јануара 2019. године
 Закон о ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА Закона о изменама и допунама Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава* („Сл.гласник РС“ бр.86/19).
 Правилник о пoреској пријави за порез по одбитку објављен ( „Сл.гласнику РС“ бр. 74/13,
118/13, 66/14, 71/14 исправка, 14/16, 21/17, 20/18);
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 Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем за велике пореске обвезнике
(Сл.гласник РС број 18/12, 113/13);
 Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“ број 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 –
одлука УС, 106/15 и 10/16- др.закон) везано за начин обрачуна накнаде зараде за случај
спречености за рад због одражавања трудноће.


7. марта 2014. године
 Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гласник
РС 27/14) везано за примену прописаног новог обрасца ЗИП-1.

Обрачун и исплата зарада за новембар 2020. године је извршена у складу са законским одредбама које
су у примени од:


1. јула 2014. године
 Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, број 24/01, 80/02, 80/02
др.закон., 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – одлука УС, 7/12
– усклађени дин. изн., 93/12, 114/12 – одлука УС, 8/13 – усклађени дин. изн., 47/13, 48/13 –
исправка, 108/13, 6/14 – усклађени дин.изн., 57/14, 68/14 – др.закон, 5/15 – усклађени дин.
изн.,112/15, 5/16 - усклађени дин.изн., 7/17 - усклађени дин.изн., 113/17, 7/18 - усклађени
дин.изн. и бр.86/19);



1. августа 2014. године
 Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“ број 84/04,
61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/2012 – усклађени дин.изн., 8/13– усклађени дин.изн.,
47/13, 108/13, 6/14 – усклађени дин.изн.,57/2014, 68/2014 – др.закон, 5/2015 - усклађени
дин.изн., 112/15, 5/16 - усклађени дин.изн., 7/17 - усклађени дин.изн. 113/17, 7/18 - усклађени
дин.изн., 95/18, 86/19);



29. јула 2014. године
 Закон о изменама и допунама Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09,
32/13, 75/14, 13/17 – УС и 95/18).



27. августа 2014. године
 Правилник о садржају обрачуна зараде, односно накнаде зараде („Службени гласник РС“,
бр. 90/14). Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси
наведени правилник на основу члана 121. став 8. Закона о раду (Службени гласник РС“, бр.
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).



Обрачун зарада за новембар 2020. године извршен је у складу са Посебним колективним
уговором за Електропривреду Србије.
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16. Подаци о средствима рада

Група рачуна, рачун

00
01
010 и део 019
011, 012 и део 019
013 и део 019
014 и део 019
015 и део 019
016 и део 019
02
020, 021 и део 029
022 и део 029
023 и део 029
024 и део 029
025 и део 029
026 и део 029
027 и део 029
028 и део 029
03
030, 031 и део 039
032 и део 039
037 и део 039
038 и део 039
04, осим 047
040 и део 049
041 и део 049

ПОЗИЦИЈА
АКТИВА
А. УПИСАНИ, А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)
1. Улагања у развој
2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права
3. Гудвил
4. Остала нематеријална имовина
5. Нематеријална имовина у припреми
6. Аванси за нематеријалну имовину
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА
(0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)
1. Земљиште
2. Грађевински објекти
3. Постројења и опрема
4. Инвестиционе некретнине
5. Остале некретнине, постројења и опрема
6. Некретнине, постројења и опрема у припреми
7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми
8. Аванси за некретнине, постројења и опрему
III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)
1. Шуме и вишегодишњи засади
2. Основно стадо
3. Биолошка средства у припреми
4. Аванси за биолошка средства
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
(0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)
1. Учешћа у капиталу зависних правних лица
2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

АОП

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024

Остварење
2019.

План 2020.

260.759.333 259.892.186
471.752
508.535
66.490

83.562

20.685
384.577

26.425
398.548

259.896.927 259.023.880
9.057.541
9.081.751
64.394.162 67.155.949
158.805.038 164.572.861
14.105
26.999.708
965
625.408

13.581
17.722.040
964
476.735

183.211

156.680

0025
0026
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3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за
продају

0027

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима

0028

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима

0029

Класа 1
10
11
12
13
14
15
20
200 и део 209
201 и део 209
202 и део 209
203 и део 209
204 и део 209
205 и део 209

6. Дугорочни пласмани у земљи
7. Дугорочни пласмани у иностранству
8. Хартије од вредности које се држе до доспећа
9. Остали дугорочни финансијски пласмани
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)
1. Потраживања од матичног и зависних правних лица
2. Потраживања од осталих повезаних лица
3. Потраживања на основу продаје на робни кредит
4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу
5. Потраживања по основу јемства
6. Спорна и сумњива потраживања
7. Остала дугорочна потраживања
В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)
I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)
1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар
2. Недовршена производња и недовршене услуге
3. Готови производи
4. Роба
5. Стална средства намењена продаји
6. Плаћени аванси за залихе и услуге
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)
1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица
2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица
3. Купци у земљи - остала повезана правна лица
4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица
5. Купци у земљи
6. Купци у иностранству

0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057

206 и део 209

7. Остала потраживања по основу продаје

0058

042 и део 049
део 043, део 044 и део
049
део 043, део 044 и део
049
део 045 и део 049
део 045 и део 049
046 и део 049
048 и део 049
05
050 и део 059
051 и део 059
052 и део 059
053 и део 059
054 и део 059
055 и део 059
056 и део 059
288

183.211

156.680

207.443

203.091

207.443

203.091

47.491.987
7.640.968
7.016.542

39.605.940
7.016.569
6.323.524

58
1.825
622.543
22.703.247
21.731.045

1.825
691.220
26.602.635
24.932.161

971.201
31
970

1.669.324
1.150
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21
22
236
23 осим 236 и 237
230 и део 239
231 и део 239
232 и део 239
233 и део 239
234, 235, 238 и део 239
24
27
28 осим 288
88

30
300
301
302
303
304
305
306
309
31
047 и 237
32
330

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА
IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ
БИЛАНС УСПЕХА
VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
(0063+0064+0065+0066+0067)
1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица
2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи
4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству
5. Остали краткорочни финансијски пласмани
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА
VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА
А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421) ≥ 0 = (0071-04240441-0442)
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)
1. Акцијски капитал
2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу
3. Улози
4. Државни капитал
5. Друштвени капитал
6. Задружни удели
7. Емисиона премија
8. Остали основни капитал
II. УПИСАНИ, А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ
III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
IV. РЕЗЕРВЕ
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ
ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0059
0060

970.450

1.680.048

84.614

82.350

721

1.050

0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072

0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413
0414

83.893
81.300
11.532.666
1.108.405
2.066.297
920.548
2.493.745
2.195.385
308.251.320 299.498.126
6.906.566
7.454.781

233.751.821 232.433.708
77.928.955 77.928.955
77.798.214

77.798.214

130.741

130.741

175.423.090 175.670.000
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33 осим 330
33 осим 330
34
340
341
35
350
351
40
400
401
403
404
405
402 и 409
41
410
411
412
413
414
415
416
419
498
42 до 49 (осим 498)
42
420
421
422

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ
КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна
група 33 осим 330)
VII. НЕРЕАЛИЗИВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ
КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна
групе 33 осим 330)
VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418+0419)
1. Нераспоређени добитак ранијих година
2. Нераспоређени добитак текуће године
IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ
X. ГУБИТАК (0422+0423)
1. Губитак ранијих година
2. Губитак текуће године
Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)
1. Резервисања за трошкове у гарантном року
2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава
3. Резервисања за трошкове реструктурирања
4. Резервисања за накнаде и друге бенифиције запослених
5. Резервисања за трошкове судских спорова
6. Остала дугорочна резервисања
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)
1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал
2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима
3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана
5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи
6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству
7. Обавезе по основу финансијског лизинга
8. Остале дугорочне обавезе
В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица
2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица
3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0415
0416
0417
0418
0419
0420
0421
0422
0423
0424
0425
0426
0427
0428
0429
0430
0431
0432
0433
0434
0435
0436
0437
0438
0439
0440
0441
0442
0443
0444
0445
0446

32.218

30.042

341.174
13.358.230
13.358.230

62.096
13.581.531
13.581.531

32.649.498
26.894.132
5.755.366
6.464.627
3.925.423

34.714.724
32.396.213
2.318.511
5.443.842
3.117.770

2.281.129
1.644.294

1.828.120
1.289.650

2.539.204
43
2.538.612

2.326.072

549
22.266.828
45.768.044
171.391

549
21.417.985
40.202.590
1.148.565
1.000.000

2.325.523
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423
427
424, 425, 426 и 429
430
43 осим 430
431
432
433
434
435
436
439
44, 45 и 46
47
48
49 осим 498

89

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених
продаји
6. Остале краткорочне финансијске обавезе
II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ
III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи
2. Добављачи - матична и повезана правна лица у иностранству
3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи
4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству
5. Добављачи у земљи
6. Добављачи у иностранству
7. Остале обавезе из пословања
IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ
VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0421-(0402+0411-0412+0413+0414+04150416+0417+0420))>=0
Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463) ≥ 0
Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

0447
0448
0449
0450
0451
0452
0453
0454
0455
0456
0457
0458
0459
0460
0461
0462

171.391
4.696.851
14.587.045
8.069.385

148.565
4.558.320
12.624.392
7.735.210

66.794

61.953

6.121.560
1
329.305
3.130.586
2.324.381
434.995
20.422.795

4.527.703
299.526
1.679.607
991.950
323.009
18.876.747

0463
0464
0465

308.251.320 299.498.126
6.906.566
7.454.781
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17. Чување носача информација
Носачи информација које се чувају у електронској форми се налазе у просторијама Управе Друштва, а део
системских података који су од локалног значаја у огранцима. Подаци од системског значаја се налазе у оквиру
база података одговарајућих информационих система (Финансијско књиговодство, Систем за управљање
документима, уговорима, тужбама и јавним набавкама, Електронска писарница, Систем за подршку техничким
пословима, Дистрибутивни менаџмент систем, Систем за даљински надзор и управљање у реалном времену,
Систем за даљинско очитавање и управљање бројилима, итд).
Базе података информационих система су смештене на умреженим рачунарским ресурсима (сервери и
сториџи) који су смешени у посебној рачунарској сали у циљу додатног физичког обезбеђења као и обезбеђења
услова за несметан рад. Права приступа рачунарској сали и правила везана за напајање, климатизацију и
околне просторије су описана у документима Система квалитета Друштва.
Друштво примењује системску заштиту свих сервера и радних станица од вируса, спама и малициозних
програма. Ова заштита је детаљно описана у интерном акту Система квалитета Друштва којим се уређује
заштита информатичке инфраструктуре.
Редовно се спроводи израда копија (сигурносно снимање) системских података. Ове активности су детаљно
описане у документима Система квалитета Друштва, којима су ближе описана израда и чување сигурносних
копија и архива података у електронској форми, као и обезбеђење података и опоравак информационог
система.
Заштита од неовлашћеног приступа подацима је регулисана системом додељивања корисничког имена,
лозинке и одговарајућег нивоа приступа (корисничких права) запосленима, у односу на послове које обављају
и ингеренције којима располажу. Детаљан опис активности и одговорности из овог домена је дат у документу
Система квалитета Друштва, којим се уређује администрирање корисничким налозима.
Директан екстерни приступ рачунарским ресурсима je ограничен на лица – представнике испоручиоца
појединих софтверских компоненти информационих система, најчешће у циљу што ефикаснијег отклањања
непредвиђених застоја. Приступ се у таквим случајевима ограничава само на уске сегменте рачунарске
инфраструктуре и дозвољава искључиво са унапред дефинисаних ИП адреса.
Начин и дужина чувања докумената у електронској форми су дати у интерним актима, којима се уређује рад
електронске писарнице Друштва и друге документације.
назад на садржај
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18. Подаци о врстама информација у поседу
Информације које су објављене на веб-сајту:
 Саопштења за јавност;
 Техничке услуге;
 Ценовници;
 Регулатива (прописи, интерни стандарди).
Информације које су настале у раду или у вези са радом Друштва, а које се односе на:
 Оснивање и организацију рада;
 Документацију везану за претежну делатност Друштва;
 Програме, планове, елаборате, извештаје, анализе, студије и др.
 Рад органа управљања;
 Правне и опште послове Друштва;
 Стручно образовање, стручне испите, специјализацију, преквалификцију, стручну праксу, курсеве итд.
 Безбедност и здравље на раду и заштиту од пожара;
 Податке о запошљавању и другим видовима радног ангажовања;
 Инвестиције, техничке елаборате, изградњу и адаптацију објеката;
 Податке о средствима рада;
 Канцеларијско и архивско пословање;
 Економско-књиговодствено пословање;
 Финансијско пословање;
 Комерцијално пословање;
 Документацију информатике.
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19. Подаци о врстама информација којима државни орган омогућава приступ
Приступ се омогућава у начелу без ограничења, осим у ситуацијама које искључују:
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07,
104/09 и 36/10) - члановима 9, 13. и 14., као разлози (интереси) за ускраћивање приступа прописани су: живот,
здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица; спречавање или откривање кривичног дела,
оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка односно судског поступка, извршење пресуде или
спровођење казне, вођење којег другог правно уређеног поступка, фер поступање и правично суђење; одбрана
земље, национална или јавна безбедност, међународни односи; способност државе да управља економским
процесима у земљи, остварење оправданих економских интереса; државна, службена, пословна и друга тајна,
односно информација која је доступна само одређеном кругу лица; спречавање злоупотребе права на приступ
информацијама; право на приватност, на углед, и које друго право на које се тражена информација односи.
Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 97/08, 104/09 - др. Закон, 68/12-одлукa
УС и 107/12) - У смислу члана 16. став 1. овог Закона приступ ће бити ограничен уколико се захтев односи на
нарочито осетљиве податке који се односе на националну припадност, расу, пол, језик, вероисповест,
припадност политичкој странци, синдикално чланство, здравствено стање, примање социјалне помоћи, жртву
насиља, осуду за кривично дело и сексуални живот, који подаци се могу обрађивати на основу слободно датог
пристанка лица, осим када законом није дозвољена обрада ни уз пристанак. Ставом 2. истог члана прописано
је да се изузетно подаци који се односе на припадност политичкој странци, здравствено стање и примање
социјалне помоћи, могу обрађивати без пристанка лица, само ако је то законом прописано.
Закон о енергетици („Службени гласник РС“ број 145/2014) – члановима 18. став 4. и 185. став 1., прописане
су следеће дужности оператора дистрибутивног система, које истовремено представљају разлоге за
ускраћивање права на приступ - дужност обезбеђивања тајност комерцијално осетљивих и пословних података
енергетских субјеката и купаца енергије, као и тајност комерцијално осетљивих података и информација о
својим активностима, у складу са наведеним законом и другим прописима; дужност да чува као пословну тајну
податке и документа који садрже информације о продајним ценама, количини и условима снабдевања
електричном енегијом, мерне податке о производњи, односно потрошњи крајњих купаца, као и друге податке и
документа чије објављивање или чињење доступним трећим лицима може довести до поремећаја на тржишту
електричне енергије.
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20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама
Тражилац подноси Друштву захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.
Свако може поднети захтев за приступ информацијама.
Захтев садржи:





назив друштва коме се упућује;
што прецизнији опис информације;
датум и место подношења;
име и презиме тражиоца, адресу, друге контакт податке и потпис.

У захтеву се не мора навести разлог тражења информација.
Право на приступ информацијама може се остварити увидом у документ који садржи тражену информацију
односно издавањем копије тог документа. Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан.
Трошкови умножавања и упућивања документа који садржи тражену информацију падају на терет тражиоца
информације и могу се наплатити у складу са Уредбом и Трошковником који је утврдила Влада Србије. Копија
документа по страни износи: на формату А3 - 6 РСД; на формату А4 - 3 РСД; копија документа у електронском
запису: дискета - 20 РСД, ЦД - 35 РСД, ДВД - 40 РСД; копија документа на аудио касети - 150 РСД; копија
документа на аудио–видео касети - 300 РСД; претварање једне стране документа из физичког у електронски
облик - 30 РСД и упућивање копије документа - трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ
Србије.
Друштво је дужно да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року од 48 сати, 15 дана, или 40 дана, а све
у зависности од врсте тражене информације.
Уколико:
 Удовољава захтеву Друштво у року од 15 дана обавештава тражиоца о поседовању информације,
односно да може извршити увид у документ или издаје тражиоцу копије и о томе сачињава службену
белешку.
 Друштво из оправданих разлога није у могућности да испоштује рок је 15 дана, у року од 7 дана, од
дана пријема захтева, обавештава тражиоца информације и одређује накнадни рок који не може бити дужи
од 40 дана од дана пријема захтева.
 Друштво не одговори у року, тражилац упућује жалбу поверенику за информације од јавног значаја (у
даљем тексту: Повереник), у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја.
 Друштво у целини или делимично одбије да обавести тражиоца о поседовању информације или да му
стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда или упути копију документа дужно
је да, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, донесе решење о одбијању
захтева са образложењем и поуком о правном леку.
У поступку пред Друштвом примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, а које се
односе на првостепени поступак.
Кад Друштво не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику и
обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.
Оператор дистрибутивног система “ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд
Информатор о раду - ажуриран 31. децембар 2020. године
56

Тражилац може изјавити жалбу Поверенику у року од 15 дана, од дана достављања решења Друштва у складу
са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
Против решења Повереника може се покренути управни спор.

У наставку се налазе:
 Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја;
 Образац обавештења огранка Друштва о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и
о изради копије;
 Образац жалбе тражиоца информације против решења огранка Друштва због одбијања захтева;
 Образац жалбе тражиоца информације због непоступања огранка Друштва по поднетом захтеву.
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Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција
_________________________________________________________________________
(назив огранка и адреса)
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС“, бр. 120/2004), од горе наведеног органа захтевам*:
� обавештење да ли поседује тражену информацију;
� увид у документ који садржи тражену информацију;
� копију документа који садржи тражену информацију;
� достављање копије документа који садржи тражену информацију:**
- поштом,
- електронском поштом,
- факсом,
- на други начин***.______________________________
Овај захтев се односи на следеће информације:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Навести што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају проналажење
тражене информације.)

У _____________________,

____________________________________________
(Тражилац информације/Име и презиме)
_____________________________________________

дана____________20__ године

(Адреса)
______________________________________________
(Други подаци за контакт)
______________________________________________
(Потпис)

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите.
** У кућици означити начин достављања копије докумената.
*** Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који начин достављања захтевате.
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Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција
___________________________________________________________________________
(назив огранка и адреса)
На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја поступајући по
захтеву _________________________________________________________________________
(име и презиме подносиоца захтева)
за увид у документ који садржи _______________________________________________________________
(Опис тражене информације)
достављам:
ОБАВЕШТЕЊЕ
о стављању на увид документа који садржи тражену
информацију и о изради копије
Поступајући по захтеву број__који је поднео ____________________________________________________
(име и презиме тражиоца информације)
у року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
обавештавамо Вас да дана _____________, у времену______, у просторијама органа можете извршити увид у
документ у коме је садржана тражена информација коју сте навели у захтеву.
Том приликом, на Ваш захтев, биће Вам издата и копија документа с траженом информацијом.
Копија стране А4 формата износи ___________ динара.
Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи ________ динара и
уплаћује се на рачун _____________________________.

_____________________________________
(Потпис директора огранка)
Достављено:
1. Именованом
2. Архиви
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За повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
11000 Београд
Булевар Краља Александра број 15
Предмет бр. ________*
Ж А Л Б А*
_____________________________________________________________________________________________
(Име, презиме, назив, адреса и седиште жалиоца)
против решења Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција _______________________________________________________________________,
(назив огранка и адреса)
број _______ од ______ године, у __примерака.
Наведено решење побијам у целости, јер није засновано на Закону о слободном приступу информацијама од
јавног значаја.
Диспозитивом наведеног решења, супротно члану _______** Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја, неосновано је одбијен мој захтев. Зато сматрам да ми је орган решењем о одбијању захтева
ускратио уставно и законско право на приступ информацијама од јавног значаја.
На основу изнетих разлога, предлажем да се жалба уважи, те да се поништи решење
првостепеног органа и омогући приступ траженој информацији.
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. став 1. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, с обзиром на то да сам решење првостепеног органа примио дана
______________ године.

У _________________,

________________________________________
(Подносилац жалбе/Име и презиме)
________________________________
(Адреса)

дана __________ 20 ___ године

___________________________________
(Други подаци за контакт)
______________________________
(Потпис)

* Напомена: У жалби се мора навести решење које се побија, назив органа који га је донео, као и број и датум решења. Довољно је да жалилац изложи у жалби у ком
погледу је незадовољан решењем, с тим да жалбу не мора посебно образложити. У овом обрасцу дата је само једна од могућих верзија образложења жалиоца када
је првостепени орган донео решење о одбијању захтева за приступ информацијама.
** Напомена: Навести члан Закона који је орган власти повредио ускраћивањем приступа информацијама. Реч је најчешће о одредбама садржаним у чл. 8–14. Закона
о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који се односе на искључење и ограничење права на приступ информацијама.
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За повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
11000 Београд
Булевар Краља Александра број 15
У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим:
ЖАЛБУ
због непоступања Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Огранак
Електродистрибуција _________________________________________________________________
(назив огранка и адреса)
по Захтеву за приступ информацијама од јавног значаја у законски прописаном року:
Дана____________ поднео сам Оператору дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд,
Огранак Електродистрибуција________________________________________________________
(назив огранка и адреса)
захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у коме сам од надлежног органа захтевао
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Навести податке о захтеву и информацији)
У прилогу вам достављам доказе о поднетом захтеву (копију захтева и доказ о предаји). Како је од подношења
захтева протекао Законом прописан рок у коме је Оператор дистрибутивног система
„ЕПС
Дистрибуција“
д.о.о.
Београд,
Огранак
Електродистрибуција
_____________________________________________________________________________________________
(назив огранка и адреса)
био дужан да поступи по захтеву, сходно члану 16. ст. 1. и 3. Закона, стекли су се услови за изјављивање жалбе
поверенику.
_________________________________
(Подносилац жалбе/Име и презиме)
У _________________,

_______________________________
(Адреса)

дана __________ 20 ___ године
______________________________
(Други подаци за контакт)
_____________________________
(Потпис)
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