ОБАВЕШТЕЊЕ
о стицању статуса енергетски заштићеног купца, односно
угроженог купца топлотне енергије
Влада Републике Србије донела је
Уредбу о енергетски заштићеном купцу,
односно угроженом купцу топлотне енергије („Службени гласник РС”, број
90/2013), која је ступила на снагу 14. октобра 2013. године, а примењује се од 15.
октобра 2013. године, до 15. априла 2014. године.
Енергетски заштићен купац, односно угрожени купац, у смислу ове уредбе је
домаћинство (појединац, породица), које живи у једној стамбеној јединици са
једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно
природног гаса, односно испоручује топлотна енергија.
1. Услов за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог
купца
Услов за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца
је остварен укупан месечни приход и то:
1) до 13.222,00 динара за домаћинства са једним чланом;
2) до 19.251,00 динара за домаћинства са два и три члана;
3) до 25.276,00 динара за домаћинства са четири и пет чланова;
4) до 31.786,00 динара за домаћинства са шест и више чланова.
5)непоседовање другог стамбеног простора, осим стамбеног простора који
одговара потребама домаћинства у складу са законом којим се уређује социјална
заштита.
2. Поступак за стицање статуса енергетски заштићеног купца
Поступак за стицање статуса енергетски заштићеног купца покреће се подношењем
захтева за стицање статуса Општинској управи општине Сента, са седиштем у
Сенти, Главни трг бр. 1.
Захтеви ће се преузимати у Услужном центру Општинске управе.
Надлежни орган Општинске управе издаје Уверење о стицању статуса енергетски
заштићеног купца, односно угроженог купца.
Уверење о стицању статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог
купца издаје се, са роком важења до краја календарске године.
Нови захтев за наредну календарску годину може се поднети најраније 30 дана пре
истека рока из става 1. овог члана.
Уз захтев из става 2. овог члана, уколико није дошло до промене, што ће се
констатовати узимањем изјаве на записник под кривичном и материјалном
одговорношћу пред надлежним органом, није потребно прилагати доказе који су
већ раније приложени, изузев доказа о укупним месечним примањима
домаћинства.
3. Потребни докази
Подносилац захтева уз захтев прилаже следеће доказе:

1) доказ о броју чланова домаћинства (фотокопија личне карте, извод из матичне
књиге рођених (ИМКР), уверење о пребивалишту, извод из матичне књиге
венчаних (ИМКВ), изјава два сведока дата пред надлежним органом и др.);
2) доказ о укупним месечним примањима (чек од пензије, уверење надлежног
органа, односно послодавца, за децу старију од 15 година да су на редовном
школовању, а за незапослене уверење надлежног завода 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 пореске управе да ли поседује имовину 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) доказ о праву својине на непокретности у којој живи домаћинство;
7) доказ о закупу стана/куће
8) последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас или топлотну
енергију.
Докази прибављају се за месец који претходи месецу подношења захтева осим ако
посебним прописом није другачије уређено.
У случају да подносилац захтева за стицање статуса енергетски заштићеног купца,
односно угроженог купца нема уговор о продаји електричне енергије, природног
гаса или топлотне енергије, односно уколико рачун не гласи на његово име, захтев
садржи 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.
4. Корисници права на новчану социјалну помоћ и дечијег додатка
Корисници права на новчану социјалну помоћ и дечијег додатка, који су то право
остварили по прописима којима се уређује социјална заштита, стичу статус
енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца без подношења захтева на
основу података којима располаже министарство надлежно за послове социјалне
заштите, а у складу са условима из тачке 1. овог обавештења.
5. Умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије
Енергетски заштићени купац, односно угрожени купац стиче право на умањење
месечне обавезе за одређене количине електричне енергије за све месеце на
следећи начин:
(1) за домаћинство са једним чланом од 120 кWх месечно;
(2) за домаћинство са два и три члана од 160 кWх месечно;
(3) за домаћинства са четири и пет чланова од 200 кWх месечно;
(4) за домаћинства са шест и више чланова од 250 кWх месечно,
Умањење месечне обавезе исказује се умањењем основице месечног рачуна за
електричну енергију за износ утврђен множењем горе наведене количине
електричне енергије са вишом дневном тарифом из зелене зоне за потрошаче из
категорије Широка потрошња са двотарифним мерењем увећаном за 10%, из
ценовника електричне енергије за јавно снабдевање ПД "ЕПС Снабдевање",

Београд на који је Савет Агенције за енергетику Републике Србије дао сагласност и
који је у примени на дан 1. октобра текуће године.
6. Умањење месечне обавезе за одређену количину природног гаса
Енергетски заштићени купац, односно угрожени купац стиче право на умањење
месечне обавезе за одређене количине природног гаса за број м2 стамбеног
простора за месеце јануар, фебруар, март, октобар, новембар и децембар на следећи
начин:
(1) за домаћинство са једним чланом од 35 м3 месечно;
(2) за домаћинство са два и три члана од 45 м3 месечно;
(3) за домаћинства са четири и пет чланова од 60 м3 месечно;
(4) за домаћинства са шест и више чланова од 75 м3 месечно,
Умањење месечне обавезе исказује се умањењем основице месечног рачуна за
природни гас за износ утврђен множењем горе наведене количине са тарифом
"енергент" за потрошаче из групе домаћинства, које снабдева ЈП "Србијагас"
увећаном за 5% из ценовника природног гаса за јавно снабдевање ЈП "Србијагас",
Нови Сад на који је Савет Агенција за енергетику Републике Србије дао сагласност
и који је у примени на дан 1. октобра текуће године.
7. Умањење месечне обавезе за одређену количину топлотне енергије
Енергетски заштићени купац, односно угрожени купац стиче право на умањење
месечне обавезе за одређене количине топлотне енергије за број м2 стамбеног
простора за месеце октобар, новембар, децембар, јануар, фебруар и март на следећи
начин:
(1) за домаћинство са једним чланом од 25 м2 месечно;
(2) за домаћинство са два и три члана у износу од 35 м2 месечно;
(3) за домаћинства са четири и пет чланова у износу од 45 м2 месечно;
(4) за домаћинства са шест и више чланова у износу од 55 м2 месечно.
Умањење месечне обавезе исказује се умањењем основице месечног рачуна за
топлотну енергију за износ утврђен множењем броја м2 из претходног става са
60,00 дин./м2.
8. Додатна ограничења
Енергетски заштићени купац, односно угрожени купац може стећи право на
умањење месечне обавезе само за одређене количине електричне енергије или за
одређене количине природног гаса или топлотне енергије за број м2 стамбеног
простора, а не кумулативно.
Енергетски заштићени купац има право на умањење месечне обавезе за одређене
количине електричне енергије или за одређене количине природног гаса ако је
месечна потрошња, мања од двоструке количине електричне енергије или
природног гаса из тачке 5. и 6. овог обавештења.
У случају да је остварена месечна потрошња електричне енергије или природног
гаса између 2 и 2,5 пута већа од количине из из тачке 5. и 6. овог обавештења,
енергетски заштићени купац има право на половину умањења месечне обавезе.

Енергетски заштићени купац чија је остварена месечна потрошња електричне
енергије или природног гаса већа од 2,5 пута од количина из из тачке 5. и 6. овог
обавештења, нема право на умањење месечне обавезе.
Уколико је месечни рачун за испоручену електричну енергију, односно природни
гас, односно топлотну енергију мањи од израчунатог умањења месечне обавезе
тачке 5., 6. и 7. овог обавештења умањење ће бити обрачунато у висини стварног
месечног рачуна.
Обезбеђење средстава за заштиту енергетски заштићеног купца
Средства за заштиту енергетски заштићених купаца, обезбеђују Јавно предузеће
"Електропривреда Србије", односно Јавно предузеће "Србијагас", односно топлане
за угроженог купца, до 31. децембра 2013. године.
Средства од 1. јануара 2014. године обезбедиће се у буџету Републике Србије.

