
На основу члана 149. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - 
исправка, 93/12 и 124/12), члана 46. став 2. Закона о трговини ("Службени гласник РС", 
бр. 53/10 и 10/13), члана 24. став 1. тачка 5) Закона о комуналним делатностима 
("Службени гласник РС", број 88/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени 
гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС и 72/12), Влада 
доноси 

Уредбу о енергетски заштићеном купцу, односно угроженом купцу топлотне 
енергије 

Уредба је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 90/2013 од 
14.10.2013. године, а ступила је на снагу 14.10.2013. 

Члан 1. 

Овом уредбом ближе се прописују критеријуми, начин заштите, услови, рокови и 
поступак за утврђивање статуса енергетски заштићеног купца, као и угроженог купца 
топлотне енергије (у даљем тексту: угрожени купац) коју производи и продаје енергетски 
субјект коме је актом о оснивању или актом о поверавању обављања делатности 
утврђена обавеза производњe топлотне енергије за тарифне купце, дистрибуције 
топлотне енергије и управљања дистрибутивним системом и снабдевање тарифних 
купаца топлотном енергијом (у даљем тексту: топлана), извор и начин обезбеђивања 
средстава за испоруку одређених количина електричне енергије, природног гаса и 
топлотне енергије, под посебним условима и начин вођења евиденције енергетски 
заштићених купаца и угрожених купаца. 

Члан 2. 

Енергетски заштићен купац, oдносно 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. 

Члан 3. 

Критеријуми за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог 
купца су: 

1) укупан месечни приход домаћинства; 
2) број чланова домаћинства; 
3) имовно стање. 

Члан 4. 

Услов за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца je 
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. 
Остварени укупни месечни приход домаћинства из става 1. овог члана, усклађује се 

два пута годишње, и то: 1. априла и 1. октобра текуће године, са индексом потрошачких 
цена у претходних шест месеци, на основу података Републичког завода за статистику. 

Усклађени износ из става 2. овог члана утврђује министар надлежан за послове 
енергетике, актом који се објављује у "Службеном гласнику Републике Србије". 

Поред прихода из става 1. овог члана 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. 

Члан 5. 

Поступак за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца 
покреће се подношењем захтева за стицање статуса (у даљем тексту: захтев) 
надлежном органу јединице локалне самоуправе. 

Захтев садржи податке о подносиоцу захтева и члановима домаћинства, а нарочито о: 
1) броју чланова домаћинства; 
2) укупним месечним примањима и приходима домаћинства; 
3) имовном стању, непокретностима и приходима о непокретностима. 
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), изјавa два сведока датa 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) последњи рачун за електричну енергију, односно природни гас или топлотну 
енергију. 

Докази из става 3. овог члана прибављају се за месец који претходи месецу 
подношења захтева осим ако посебним прописом није другачије уређено. 

Уколико прибављање неког од доказа наведених у ставу 3. тач. 1) до 4) овог члана 
изазива значајне трошкове и захтева дужи временски период, по оцени надлежног органа 
локалне самоуправе, као доказ, може се од подносиоца захтева узети изјава на одређену 
околност дата на записник, под кривичном и материјалном одговорношћу, пред 
надлежним органом. 

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. 

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 члана 4. ове уредбе. 

Члан 6. 

Уверење о стицању статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца из 
члана 5. став 1. ове уредбе издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе. 

Уверење из става 1. овог члана садржи податке о количини електричне енергије или 
природног гаса односно топлотне енергије за број m² стамбеног простора, за који се 
умањује месечна обавеза. 

Члан 7. 

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. 

Члан 8. 

Ако у року важења уверења настану промене у подацима на основу којих је уверење 
издато, ималац статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца је дужан 
да органу који је издао уверење поднесе захтев за измену уверења. 

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се документација о насталим променама. 
Енергетски заштићени купац, односно угрожени купац губи статус уколико престане да 

испуњава услов из члана 4. ове уредбе. 

Члан 9. 

Енергетски заштићени купац, односно угрожени купац стиче право на умањење 
месечне обавезе за одређене количине електричне енергије, односно природног гаса, 
односно топлотне енергије за број m² стамбеног простора на следећи начин: 

1) за електричну енергију, за све месеце: 
(1) за домаћинство са једним чланом од 120 kWh месечно; 
(2) за домаћинство са два и три члана од 160 kWh месечно; 
(3) за домаћинства са четири и пет чланова од 200 kWh месечно; 
(4) за домаћинства са шест и више чланова од 250 kWh месечно, 
2) за природни гас, за месеце јануар, фебруар, март, октобар, новембар и децембар: 
(1) за домаћинство са једним чланом од 35 m³ месечно; 



(2) за домаћинство са два и три члана од 45 m³ месечно; 
(3) за домаћинства са четири и пет чланова од 60 m³ месечно; 
(4) за домаћинства са шест и више чланова од 75 m³ месечно, 
3) за топлотну енергију, за месеце октобар, новембар, децембар, јануар, фебруар и 

март: 
(1) за домаћинство са једним чланом од 25 m² месечно; 
(2) за домаћинство са два и три члана у износу од 35 m² месечно; 
(3) за домаћинства са четири и пет чланова у износу од 45 m² месечно; 
(4) за домаћинства са шест и више чланова у износу од 55 m² месечно. 
Умањење месечне обавезе исказује се умањењем основице месечног рачуна за 

електричну енергију за износ утврђен множењем количине из става 1. тачка 1) овог члана 
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. 

Умањење месечне обавезе исказује се умањењем основице месечног рачуна за 
природни гас за износ утврђен множењем количине из става 1. тачка 2) oвог члана 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. 

Умањење месечне обавезе исказује се умањењем основице месечног рачуна за 
топлотну енергију за износ утврђен множењем броја m² из става 1. тачка 3) oвог члана са 
60,00 дин./m². 

Износ утврђен у складу са одредбама ст. 2. и 3. овог члана примењује се до 30. 
септембра наредне године. 

Члан 10. 

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 m² 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 
члана 9. став 1. ове уредбе. 

У случају да је остварена месечна потрошња електричне енергије или природног гаса 
између 2 и 2,5 пута већа од количине из члана 9. став 1. ове уредбе, енергетски 
заштићени купац има право на половину умањења месечне обавезе из члана 9. став 1. 
ове уредбе. 

Енергетски заштићени купaц чија је остварена месечна потрошња електричне енергије 
или природног гаса већа од 2,5 пута од количина из члана 9. став 1. ове уредбе, 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 из члана 9. 
става 1. ове уредбе, умањењe ће бити обрачунато у висини стварног месечног рачуна. 

Члан 11. 

Заштита енергетски заштићених купаца, односно угрожених купаца остварује се на 
основу акта који министарство надлежно за послове социјалне заштите и надлежни орган 
јединица локалне самоуправе директно достављају енергетском субјекту надлежном за 
снабдевање, ради остваривања права из члана 9. ове уредбе. 

Акт из става 1. овог члана, у форми списка, са подацима о имену и презимену 
енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца, адреси, јединственом матичном 
броју грађана и подацима о мерном уређају за испоручену електричну енергију, односно 
природни гас, односно топлотну енергију (осим података о мерном уређају) доставља се 
у електронској и штампаној форми енергетском субјекту надлежном за снабдевање. 

Члан 12. 

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 из става 1. овог члана од 1. јануара 2014. године обезбедиће се у буџету 
Републике Србије. 

Члан 13. 

О статусу енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца води се евиденција. 
Евиденцију из става 1. овог члана воде енергетски субјекти за снабдевање у 

електронском облику, на основу података добијених од министарства надлежног за 
послове социјалне заштите кao и јединица локалне самоуправе, коју квартално 
достављају министарству надлежном за послове енергетике. 

Члан 14. 

Новчаном казном од 5.000 до 150.000 казниће се за прекршај одговорно лице у органу 
јединице локалне самоуправе који је издавалац уверења о стицању статуса енергетски 
заштићеног купца, односно угроженог купца, ако изда уверење супротно одредбама ове 
уредбе. 

Новчаном казном од 5.000 до 10.000 казниће се ималац статуса енергетски 
заштићеног купца, односно угроженог купца, који не поступи у складу са чланом 8. ове 
уредбе. 

Члан 15. 

Статус енергетски заштићеног купца стечен на основу Уредбе о енергетски 
заштићеном купцу ("Службени гласник РС", број 27/13) важи до истека рока на који је 
остварен. 



Члан 16. 

Одредбе ове уредбе у делу које се односе на право угроженог купца топлотне 
енергије, примењиваће се независно од одлука надлежног органа јединице локалне 
самоуправе о категоријaма купаца топлотне енeргије који плаћају субвенционисану цену 
топлотне енергије. 

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о енергетски 
заштићеном купцу ("Службени гласник РС", број 27/13). 

Члан 17. 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику Републике 
Србије", а одредбе ове уредбе у делу које се односе на заштиту угроженог купца 
топлотне енергије примењују се од 15. октобра 2013. године до 15. априла 2014. године. 

05 број 110-8429/2013-3 
У Београду, 14. октобра 2013. године 

 

 

                     Влада 
 

                Председник, 
                   Ивица Дачић, с.р. 

 


