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Одељењу за друштвене делатности 
Служби за социјалну и здравстевну заштиту 

 
Предмет: Захтев за стицање - обнову статуса енергетски заштићеног купца, 
односно угроженог купца топлотне енергије на територији града Крушевца 
 
Име и презиме подносиоца захтева: 
_________________________________________________ 
 
Место, адреса становања: 
_________________________________________________ 
 
ЈМБГ: 
 
 
Подаци о мерном уређају-потрошачки број: 
 
Број чланова домаћинства:_________ 
  
Моје домаћинство остварује приходе од: 
(заокружите све врсте прихода које остварујете) 

1) зараде, 
2) самосталне делатности, 
3) непокретности, 
4) пензије, 
5) остало. 

 
 Енергетски заштићен купац, односно угрожени купац, је домаћинство 
(појединац, породица) које живи на тероторији града Крушевца, у једној стамбеној 
јединици са једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, 
односно природног гаса, односно испоручује топлотна енергија. 
 Услов за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог 
купца је остварен укупан месечни приход и то: 
 - до 13.222,00 динара за домаћинства са једним чланом, 
 - до 19.251,00 динара за домаћинства са два и три члана, 
 - до 25.276,00 динара за домаћинства са четири и пет чланова, 
 - до 31.786,00 динара за домаћинства са шест и више чланова. 
 Поред прихода, услов за стицање статуса енергетски заштићеног купца, 
односно угроженог купца је непоседовање другог стамбеног простора, осим 

             

        



стамбеног простора који одговара потребама домаћинства у складу са законом 
којим се уређује социјална заштита. 

Уз захтев достављам следећу документацију: 
            1. доказ о броју чланова домаћинства (извод из матичне књиге рођених 
(ИМКР), уверење о пребивалишту, извод из матичне књиге венчаних (ИМКВ), 
изјаву два сведока дату пред надлежним органом), 
 2. доказ о укупним месeчним примањима за чланове породичног 
домаћинстава (чек од пензије, уверења надлежног органа, односно послодавца, за 
децу старију од 15 година да су на редовном школовању, а за незапослене уверење 
Националне службе за запошљавање, изјава), 
 3. доказ надлежне службе за катастар непокретности из места пребивалишта 
и места рођења о поседовању непокретности и приходима од непокретности, 
 4. уверење надлежног одељења Градске управе града Крушевца за 
утврђивање, наплату и контролу јавних прихода о поседовању имовине која 
подлеже опорезивању, 
 5. изјава дата на записник, под кривичном и материјалном одговорношћу, 
пред надлежним органом, о поседовању непокретности и приходима од 
непокретности, на територији бивших република СФРЈ, 
 6. последњи рачун за електричну енергију односно природни гас или 
топлотну енергију, 
 7. фотокопију личне карте подносиоца захтева и свих пунолетних чланова 
домаћинства. 
 Горе наведени докази прибављају се за месец који претходи месецу 
подношења захтева. 
 За подносиоца захтева који не поседује уговор о продаји електричне 
енергије, природног гаса или топлотне енергије, односно уколико рачун не гласи на 
његово име, уз захтев доставља и податке о закупу стана или неки други документ 
којим се доказује да домаћинство борави у стану у коме је купац по уговору о 
продаји електричне енергије, природног гаса или топлотне енергије, друго лице. 
 За обнову захтева достављам следећу документацију: 

1. изјаву на записник дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу пред надлежним органом - да није дошло до промене броја чланова 
домаћинства, података који се воде код службе за катастар непокретности и 
података који се воде код Одељења за утврђиње, наплату и контролу јавних 
прихода, 

2.   доказ о укупним месечним примањима домаћинства (за све чланове 
домаћинства), 

3. фотокопију Уверења о стицању статуса енергетски заштићеног 
купца, односно угроженог купца топлотне енергије. 
 
                                                                                
 Наведену документацију доставити Градској управи града Крушевца, 
Одељењу за друштвене делатности или лично преко писарнице Градске управе, 
канцеларија, бр.31, улица Газиместанска, бр.1. Крушевац.  
 НАПОМЕНА: Ако у року важења уверења настану промене у подацима 
на основу којих је статус признат, ималац статуса енергетски заштићеног 



купца, односно угроженог купца је дужан да органу који издаје уверење 
поднесе захтев за измену уверења (уз захтев се прилаже документација о 
насталим променама). 
 Уредбом Владе Републике Србије о енергетски заштићеном купцу, 
односно угроженом купцу топлотне енергије, прописане су и новчане казне за 
непоступање у складу са Уредбом.  
 За све ближе информације контакт телефон је 440-810. 
 
                  Подносилац захтева 
              _____________________ 
         (име и презиме) 
         
              Телефон:_____________ 
          
          
                                                                                                                                                                                                                                                                              


