
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

       Р е п у б л и к а  С р б и ј а                                         
                  ОПШТИНА БЛАЦЕ – ОПШТИНСКА УПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 
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 _________ чланa породице. 

 

Подаци о члановима породице  

Име ( име једног родитеља )  презиме, дан, месец и година рођења, сродство са подносиоцем захтева, 

занимање   

1.________________________________________________________________________________

  
2. ______________________________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________________________________ 

 

 

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, 

Примљено  
Орган Орг. 

јединица 

Број Прилог Вредност 

     III     06 312-11 -   

 



□ 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 око _______________________________ 

             

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.  

 Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су наведени подаци тачни. 

 

             ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА          

               

               ___________________________________ 

                        (презиме, име родитеља и име) 

                                                                                                    ___________________________________ 

                                  (број личне карте) 

               ___________________________________ 

                              (ЈМБГ)   

                                                                                                    ___________________________________ 

                                                                                          (адреса) 

               ___________________________________ 

                                                                ЕД број /број мерног уређаја за прир.гас/  

                                                                                             

                                                                                                   ___________________________________ 

                                                                                                                   Подаци о снабдевачу  

                                                                                              

                                                 ___________________________________ 

                   (потпис) 

        

               ____________________________________ 

            (контакт телефон) 

 

 

 



ОБРАЗАЦ 1  

 

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће 

по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 

осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не 

поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће 

се сматрати неуредним. 
 

Поступак покрећем код ................................................................................................................. 
 

ради остваривања права............................................................................................................. 
 

и тим поводом дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

I  Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради  

личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у 

поступку одлучивања. 
1
  

 

.......................................... 
                     (место) 

..........................................                                                          ................................................ 
                  (датум)                                                                                                   (потпис даваоца изјаве) 

 

 

II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да 

ћу сам/а за потребе поступка прибавити:
 2
 

 

 а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који 

су неопходни за одлучивање.
 
 

 

 б) следеће податке:
3
 

 

1. ............................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................................. 

Упознат/а сам да уколико  наведене личне податке неопходне за одлучивање органа  не 

поднесем у року од....................дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати 

неуредним. 
 

..........................................  
                          (место) 

..........................................                                                          ................................................ 
                  (датум)                                                                                                      (потпис даваоца изјаве) 

                                                 
1 Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 

104/09 – др. закон, 68/12 – одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је 

обрада неопходна ради обављања послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања 

интереса националне или јавне безбедности, одбране земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за 

кривична дела економских, односно финансијских интереса државе, заштите здравља и морала, заштите 

права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог пристанка лица. 
 

2 Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила  
3 Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део 

личних података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, 

прибавити сама. 


