
ОПШТИНСКА УПРАВА ТЕМЕРИН

Број: _____________________

Датум: ____________________

З А Х Т Е В
      за издавање решења о енергетски угроженом купцу 

На основу члана 5. Уредбе о енергетски угроженом купцу, („Службени гласник РС”, број 113/15)
подносим захтев за издавање Решења о стицању статуса енергетски угроженог купца и изјављујем:

 Живим у домаћинству са_________ чланова породице.

Подаци о члановима породице :

Р
ед

ни
бр

ој

Име, име једног родитеља и презиме  
члана
домаћинства

Датум и место
рођења

Сродство Занимање и  назив 
школе коју похађа

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6

  7.

  8.

ЗА КОРИСНИКЕ НОВЧАНО-СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ И/ИЛИ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТАКА 

Корисник сам права на:  □ Новчану-социјалну помоћи по прописима из области социјалне заштите 
 □ Дечији додатак по пропису о финансијској подршци породици  са  децом.

За остале подносиоце захтева:

Приходи моје породице су следећи:               
 □ приход по основу радног односа у износу од ________________ дин,
□ приход од повремених и привремених послова у износу од ________________ дин,
□ приход пензија, инвалиднина и примања ратних инвалида у износу од ___________ дин,
□ приход од пољопривредне делатности у износу од ________________ дин,
□ приход по основу обављања самосталне делатности у износу од ________________ дин,
□ накнада за време незапослености у износу од ________________ дин,
□ отпремнина и накнада по основу социјалних програма у износу од ________________ дин,
□ приход од издавања у закуп непокретне имовине у износу од ________________ дин,
□ приход од имовинских права и акција у износу од ________________ дин,
□ улози дати на штедњу и готов новац у износу од ________________ дин,
□ приход од сезонских и других послова у износу од ________________ дин,
□ приход од издржавања сродника и других правних основа у износу од ________________ дин,

Укупни приходи износе  _______________________________динара
            
Стамбени статус је следећи: Станујемо у -собном стану од ___________квадратних метара 
□ власник/сувласник □ носилац станарског права □ сустанар 
□ закупац стана □ заштићени станар □ остало
Ја и чланови моје породице □ имамо □ немамо други стан/кућу у власништву/сувласништву

Укупна стамбена површина коју поседујемо ја и чланови моје породице је _________ м2.



Попуњавају сви подносиоци захтева: Решење ми је  потребно ради  остваривања  права  на умањење
месечне обавезе (месечног  рачуна) за :

1. електричну енергију, 
2. природни гас
 ( заокружити један од понуђеног) 

               
Подношењем  овог  захтева  дајем  и  писмени  пристанак  надлежном  органу  јединице  локалне

самоуправе  на обраду података о личности, односно нарочито осетљивих података о личности сагласно
чл.10.  и  17.  Закона  о  заштити  података  о  личности   (  „Службени  гласник  РС,бр.  97/08,104/09-
др.закон,68/12-УС  и  107/12  ),  које  ове  податке  може  прослеђивати  енергетским  субјектима  и
министарству надлежном за послове енергетике а све у сврху стицања статуса енергетски угроженог
купца и реализације и заштите права која  су по том основу утврђена решењем. 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
                                                                                                           ( или његов законски заступник ) 

_____________________________________
          (презиме, име родитеља и име)

                                                                                                      ____________________________
                     (број личне карте)
      ____________________________

           (ЈМБГ)
              ____________________________________

                                                                                                             (адреса- место, улица и број)
________________________________________

                                                            ЕД број /број мерног уређаја за прир.гас
________________________________

                                                                                                                         ( снабдевач ) 
            

                                                                                                                  ___________________________
                                                                                                                                (потпис)

Уз захтев ће бити прибављени следећи докази:
1.Доказ о броју чланова домаћинства (фотокопија личне карте, копија извода из матичне књиге рођених,  
копија извода из матичне књиге венчаних , уверење о пребивалишту, пријава пребивалишта, изјава два сведока 
дата пред надлежним органом и др.)
2.Доказ о укупним месечним примањима и приходима чланова домаћинства,
-уверење надлежног органа или послодавца о висини пензије или зараде
-за децу старију од 15. година уверење да су на редовном школовању,
-за незапослене уверење надлежног завода за запошљавање, изјава,
      /Туђа нега и помоћ не улазе у приход домаћинства/.  
3.Доказ службе за катастар непокретности из места пребивалишта и места рођења на територији  Републике 
Србије – о поседовању непокретности и прихода од непокретности;
4.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе да ли поседује имовину која подлеже опорезивању;
5. Последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас на адреси становања 
6.________________________________________________________________________

     За кориснике новчане социјалне помоћи и / или дечијег додатака 
       
-копија личне карте и лична карта на увид;
-копија последњег рачуна за електричну енергију, односно природни гас;
-копија важећег решења о праву на дечији додатак, односно праву на новчану социјалну помоћ и 
оригинал на увид;


