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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЗАХТЕВ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА
ЛИЧНИ ПОДАЦИ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА

__________________________________________________
(Име, име оца и презиме)
ЈМБГ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
__________________________________________________________
(Пребивалиште и адреса )

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ЈМБГ
ПРЕБИВАЛИШТЕ
ЗАНИМАЊЕ
СРОДСТВО
1
2
3
4
5
6
7
Сагласан сам да се изврши обрада података о личности којим се штите у складу са Закона о заштити података о
личности („Сл.гласник РС“, бр.97/08 и 104/09- др Закон 68/12 - Одлука УС И107/12 ) и свом домаћинству достављам
следеће податке од значаја за одлучивање по захтеву:
- Укупан број чланова заједничког породичног домаћинства је _________________
- Укупна месечна примања и приходи домаћинства, по свим основама за месец који претходи месецу подношења
захтева износе___________,
- Стамбени простор у којем живим је : а) у мојој својини б) у својини другог лица (закуп или др.)
- Поред стам.простора у којем живимо ја и чл.мог домаћинства,поседујемо или користимо други стам.простор: ДА НЕ
- Број свих мерних уређаја бројила за ел.енергијe _________________ или природни гас____________________
- Сагласно чл.12. Уредбе о енерг.угроженом купцу („Сл.Гласник РС“, број 113/2015), који регулише да купац може стећи
право на умањење само на одређену количину ел.енергије или природног гаса, а не кумулативно, подносим захтев за
умањење обавеза за 1.електрична енергија 2.природни гас
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА ПРИЛАЖЕ:














Уверењао пребивалишту (свих чланова заједничког домаћинства).
Доказ о броју чланова домаћинства (изјава два сведока дата пред надлежним органом извод из матичне књиге
рођених, извод из матичне књиге венчаних)
Фотокопија личних карти (свих чланова заједничког домаћинства)
Укупна месечна примања и приходи домаћинства за месец који претходи месецу подношења (плата, пензија,
новчана накнада Националне службе за запошљавање;
За незапослене: Уверење Националне службе за запошљавање ;
За децу старију од 15 година доказ да су на редовном школовању ;
Доказ Службе за Катастар непокретности о поседовању непокретности и катастарским приходима у претходној
години за све чланове породичног домаћинства из места пребивалишта и места рођења;
Уверење пореске администрације (да ли подносилац захтева и чланови његовог домаћинства поседује или
користе стамбени простор); из места рођења и места пребивалишта (канц. 32);
Остали докази о стамбеном простору (јавна исправа, решење о порезу, уговор о коришћењу стамбеног простора,
фотокопија оставинског решења).
Последњи рачун за електричну енергију односно природни гас;
Изјава дата на записник под кривичном и материјанлом одговорношћу, пред надлежим органом, о поседовању
непокретности и приходима од непокретности, које се налазе ван територије општине Врњачка Бања - Даје се у
случају немогућности прибављања тражених доказа
ТАКСЕ: Захтев је ослобођен таксе
Захтеви са некомплетном документацијом ће бити одбачени и неће се разматрати
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

_________________________________
Адреса ___________________________

НАЗИВ УСЛУГЕ
ЗАХТЕВ ЗА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА
ОРГАН ЗАДУЖЕН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
СЛУЖБА ЗА ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОПИС УСЛУГЕ
Доношење решења о стицању статуса енергетски угроженог купца (Захтев за стицање статуса
енергетски угроженог купца).
ГДЕ И КАКО
Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца подноси се СЛУЖБИ ЗА ПРИВРЕДУ,
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, канцеларија бр.3. (информације на број
036/201-222, 036/601-223), или на мејл dz@vrnjackabanja.gov.rs., који решавајући по захтеву доноси решење у
року од 30 дана од дана подношења уредног захтева.
УЗ ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ













Уверењао пребивалишту (свих чланова заједничког домаћинства).
Доказ о броју чланова домаћинства (изјава два сведока дата пред надлежним органом извод из матичне књиге
рођених, извод из матичне књиге венчаних)
Фотокопија личних карти (свих чланова заједничког домаћинства)
Укупна месечна примања и приходи домаћинства за месец који претходи месецу подношења (плата, пензија,
новчана накнада Националне службе за запошљавање;
За незапослене: Уверење Националне службе за запошљавање ;
За децу старију од 15 година доказ да су на редовном школовању ;
Доказ Службе за Катастар непокретности о поседовању непокретности и катастарским приходима у претходној
години за све чланове породичног домаћинства из места пребивалишта и места рођења;
Уверење пореске администрације (да ли подносилац захтева и чланови његовог домаћинства поседује или
користе стамбени простор); из места рођења и места пребивалишта (канц. 32);
Остали докази о стамбеном простору (јавна исправа, решење о порезу, уговор о коришћењу стамбеног простора,
фотокопија оставинског решења).
Последњи рачун за електричну енергију односно природни гас;
Изјава дата на записник под кривичном и материјанлом одговорношћу, пред надлежим органом, о поседовању
непокретности и приходима од непокретности, које се налазе ван територије општине Врњачка Бања - Даје се у
случају немогућности прибављања тражених доказа

ПРАВНА ПОДЛОГА
- Закон о општем управном поступку („Сл.гласник СРЈ, број 33/97 и 31/2001)
- Закон о локалној самоуправи (’’Сл. гласник РС” број 129/07)
- Уредбе о енергетски угроженом купцу (’’Сл. гласник РС”,број 113-2015)
ОРГИНАЛНИ ОБРАЗАЦ
Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца са изјавом о сагласности да се изврши обрада
података о личности којим се штите у складу са Закона о заштити података о личности („Сл.гласник РС“,
бр.97/08 и 104/09- др Закон 68/12 - Одлука УС И107/12 ).

