
                                                                                                                                        
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине 
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике 
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе 
 

ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УРЕДБЕ О ЕНЕРГЕТСКИ 
ЗАШТИЋЕНОМ КУПЦУ 

(„Службени гласник РС”, број 27/2013) 
 
 

 
На основу члана 149. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 57/11, 

80/11-исправка и 93/12 и 124/12), Влада Републике Србије  је донела Уредбу о енергетски 
заштићеном купцу („Службени гласник РС”, број 27/2013), која је ступила на снагу 
23.03.2013. године, а примењује се од 01.04.2013. године, којом се ближе прописују 
критеријуми, начин заштите, услови, рокови и поступак за утврђивање статуса енергетски 
заштићеног купца, извор и начин обезбеђивања средстава за испоруку одређених количина 
електричне енергије или природног гаса под посебним условима и начину вођења 
евиденције енергетски заштићених купаца.  

 
Критеријуми 

 
Чланом 3. Уредбе прописани су критеријуми за стицање статуса енергетски 

заштићеног купца, а то су укупан месечни приход домаћинства;  број чланова 
домаћинства и имовно стање. 

 
Статус и услови 

 
            Наведеном уредбом је утврђено да статус енергетски заштићеног купца, 
остварује домаћинство (појединац, породица) које живи у једној стамбеној јединици са 
једним мерним местом на коме се мери потрошња електричне енергије, односно природног 
гаса: 

1. Ако је он или члан његовог породичног домаћинства корисник права на новчану 
социјалну помоћ и дечијег додатка по прописима из области социјалне и 
породично-правне заштите, и 

2. Ако испуњава услове из члана 4. наведене уредбе (ако укупан месечни приход 
породичног домаћинства не прелази износе утврђене наведеним чланом и уколико 
не поседује други стамбени простор, осим стамбеног простора који одговара 
потребама домаћинства). 

 
Поступак, садржина захтева и рокови 

 
1. Корисници права на новчану социјалну помоћ и дечијег додатка, који су то 

право стекли по прописима којима се уређује  социјална и породично-правна 
заштита, стичу статус енергетски заштићеног купца без подношења захтева, на 
основу података којима располаже министарство надлежно за послове социјалне 
заштите, а у складу са условима из члана 4. наведене уредбе; 

2. Остали, поступак за стицање статуса енергетски заштићеног купца покрећу 
подношењем захтева за стицање статуса надлежном органу јединице локалне 
самоуправе, који садржи податке о подносиоцу захтева и члановима домаћинства 



прописане чланом 5. став 2. наведене уредбе (укупан месечни приход домаћинства,  
број чланова домаћинства и имовно стање). 
Уз захтев подносилац захтева прилаже доказе прописане чланом 5. став 3. 
наведене уредбе који се прибављају за месец који претходи месецу подношења 
захтева. 
 По спроведеном поступку надлежни орган јединице локалне самоуправе     
издаје подносиоцу захтева уверење о стицању статуса енергетски заштићеног 
купца. 
 Уверење садржи  податке о количини  електричне  енергије или  природног    гаса 
за који се умањује месечна обавеза са роком важења до краја календарске  
године.  

             Истеком тог рока  подноси се нови захтев. 
 Ако у року важења уверења настану промене у подацима на основу којих је 
уверење издато, ималац статуса енергетски зашићеног купца је дужан да поднесе захтев за 
измену уверења, уз који прилаже и доказе о насталим променама, у року од 15 дана од дана 
када је промена настала. 
 

Подаци о мерном уређају 
 

Како у значајном броју случајева, корисници права на новчану социјалну помоћ и 
дечијег додатка, као и остали потенцијални стицаоци статуса енергетски заштићеног 
купца, немају уговор о продаји електричне енергије или природног гаса, односно немају 
рачун који гласи на њихово име, могу као доказ о  мерном уређају за испоручену 
електричну енергију или природни гас доставити рачун који не гласи на њихово име, 
већ на друго лице код кога бораве, што доказују одговарајућим доказом (уговор о закупу 
стана, уверење о пребивалишту, односно боравишту, потврда скупштине станара и други 
докази помоћу којих се на недвосмислен начин може утврдити место боравка лица које 
подноси захтев за стицање статуса енергетски заштићеног купца).	  
 

Губитак статуса  
 
 Енергетски заштићени купац губи статус уколико престане да испуњава   услове из 
члана 4. наведене уредбе.  
  

Акт који се доставља енергетском субјекту 
 

              Заштита енергетски заштићених купаца се остварује на основу акта, који  
министарство надлежно за послове социјалне заштите и надлежни орган јединице локалне 
самоуправе, сваког месеца, директно достављају, у електронској и штампаној форми, 
енергетском субјекту надлежном за снадбевање, односно Јавном предузећу 
''Електропривреда Србије'' Београд или Јавном предузећу ''Србијагас'' Београд, ради 
остваривања права  на умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије 
или природног гаса, у складу са Уредбом. 
 Наведени акт има форму списка, са подацима о имену и презимену енергетски 
заштићеног купца, адреси, јединственом матичном броју грађана, броју чланова 
домаћинства и подацима о мерном уређају за испоручену електричну енергију или 
природни гас. 
  1. Акт министарства надлежног за послове социјалне заштите сачињава се на 
основу решења центара за социјални рад о праву на новчану социјалну помоћ и решења 
служби дечије заштите при градским/општинским службама о праву на дечији додатак. 



 Указујемо, да сва решења о праву на новчану социјалну помоћ морају поред 
осталих података садржати и податке о  мерном уређају за испоручену електричну 
енергију или природни гас. 
             Због техничких ограничења на локалу, размена података о мерном уређају за 
испоручену електричну енергију или природни гас, за кориснике права на дечији 
додатак, између Одељења за информатику Министарства рада, запошљавања и социјалне 
политике и надлежног органа служби дечије заштите при градским/општинским службама, 
вршиће се електронским путем кроз ексел табеле. 
 
            С тим у вези, ради благовременог и ефикасног прибављања потпуних података за 
потребе израде наведеног акта, Одељење за информатику овог министарства ће, свим 
центрима за социјалн рад и службама дечије заштите, доставити ексел табеле, са свим 
релевантним подацима које ће они попунити и по којима ће поступати и убудуће. 
 

 
 Напомињемо, да право  на умањење месечне обавезе за одређене количине 
електричне енергије или природног гаса, енергетски заштићени купац, односно корисник 
права на новчану социјалну помоћ и праву на дечији додатак, остварује од дана 
евидентирања у јединственој бази података која се води код овог министарства. 

 2. Акт надлежног органа јединице локалне самоуправе сачињава се на основу 
спроведеног доказног поступка и уверења о стицању статуса енергетски заштићеног 
купца. 
 

Количине енергената на које се остварује право 
 
 

Чланом 9. став 1. Уредбе прописане су количине електричне енергије или 
природног гаса на које ће енергетски заштићени купац у зависности од броја чланова 
домаћинства остварити право на умањење месечне обавезе (умањење рачуна). 

Указујемо, да право на умањење месечне обавезе (месечног рачуна) за 
прописане количине електричне енергије, енергетски заштићени купац остварује  за све 
месеце текуће календарске године, а за прописане количине природног гаса, за месеце 
јануар, фебруар, март, октобар, новембар и децембар. 

У ставу 2. и 3. је утврђен начин обрачунавања висине умањења месечне обавезе 
(месечног рачуна) за прописане количине електричне енергије и природног гаса. 
 

Заштита енергетски заштићеног купца 
Посебне напомене 

 
Енергетски заштићени купац може стећи право на умањење месечне 

обавезе(умањење месечног рачуна) само за одређене количине елеткричне енергије или 
за одређене количине природног гаса, а не кумулативно. 

Енергетски заштићени купац има право на умањење месечне обавезе (месечног 
рачуна), ако је месечна потрошња мања од двоструке количине електричне енергије или 
природног гаса из члана 9. став 1. 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. Уредбе, енергетски 
заштићени купац има право на половину умањења месечне обавезе (месечног рачуна) из 
члана 9. став 1. Уредбе.  



Енергетски заштићени купац чија је остварена месечна потрошња електричне 
енергије или природног гаса већа од 2,5 пута од количина из члана 9. став 1. Уредбе, 
нема право на умањење месечне обавезе (месечног рачуна). 

Уколико је месечни рачун за испоручену електричну енергију или природни гас, 
мањи од израчунатог умањења месечне обавезе из члана 9. став 1. Уредбе, умањење ће 
бити обрачунато у висини стварног месечног рачуна. 

 
Средства 

 
Чланом 12. Уредбе прописано је да се средства за заштиту енергетски заштићених 

купаца, обезбедиће Јавно предузеће ''Електропривреда Србије'' и Јавно предузеће 
''Србијагас'', до успостављања билансних могућности буџета Републике Србије.  

 
Евиденција 

 
 

Чланом 13. Уредбе прописана је обавеза вођења евиденције о статусу енергетски 
заштићеног купца коју воде енергетски субјекти за снабдевање у електронском облику, 
на основу података добијених од министарства надлежног за социјалну заштиту и јединица 
локалне самоуправе, коју квартално достављају министарству надлежном за послове 
енергетике. 
 

Казнене одредбе 
 

Чланом 14. Уредбе прописане су казнене одредбе за одговорно лице у органу 
јединице локалне самоуправе ако изда уверење супротно одредбама Уредбе и имаоца 
статуса енергетски заштићеног купца који не поступи у складу са чланом 8. Уредбе . 

 
Остала обавештења 

 
Препоручује се надлежној служби општине/града да на одговарајући начин 

информише социјално угрожене купце електричне енергије и природног гаса на својој 
територији о критеријумима и условима, роковима и поступку за остваривање права на 
умањење месечне обавезе (умањење рачуна), односно утврђивање статуса енергетски 
заштићеног купца, у складу са наведеном уредбом. 

Обавештавамо вас да ће се у наредном периоду континуирано пратити 
реализација и примена Уредбе о енергетски заштићеном купцу од стране надлежних 
министарстава, и у зависности од уочених тешкоћа и проблема предузимаће се 
одговарајуће активности, усаглашавања и у случају потребе измене и допуне. 

Са домаћинством (појединац, породица) које је стекло статус енергетски 
заштићеног купца, у смислу наведене уредбе, а које не измирује редовно месечне 
рачуне за испоручену електричну енергију или природни гас, поступаће се у складу са 
Законом о енергетици и прописима донетим на основу тог закона. 

 
 
Стручне службе министарстава 


