
 

                                 Република  Србија 
                                        Г Р А Д    Н И Ш 
         Koмисија за утврђивање статуса угроженог купца  
                                      топлотне енергије 

З А Х Т Е В 

      за издавање уверења о стицању статуса енергетски угроженог 

 купца топлотне енергије  

 
На основу члана 6. Правилника о условима и начину остваривања права угоженог купца топлотне енергије 

(''Сл.лист Града Ниша'' бр. 96/2015) подносим захтев за издавање уверења о стицању статуса енергетски угроженог купца 

топлотне енергије: 

 

1. Подаци о члановима породице  

Име (име једног родитеља) и презиме и датум рођења (под бр. 1- подносилац захтева) 

1._____________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________________________ 

7._____________________________________________________________________________________   

 

Уз захтев прилажем следеће доказе: 

1. доказ о броју чланова домаћинства: 

-  фотокопија личне карте за пунолетне чланове; 

-  фотокопија пријаве пребивалишта, односно уверења о пребивалишту за децу 

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

- чек од пензије и/или војне инвалиднине 

- исплаћена нето зарада у претходном месецу у односу на месец подношења (од послодавца) 

- уверење Националне службе за запошљавање (за незапослене) 

- потврда о катастарским приходима у претходној години из места становања–за пунолетне 

чланове домаћинства (ул. Генерала Транијеа бр. 11А) 

- *уверење Пореске управе о имовном стању из места становања–за пунолетне чланове 

домаћинства (ул. Николе Пашића бр. 24 – Градски услужни центар) 

- *уверење локалне пореске администрације о имовном стању из места становања–за 

пунолетне чланове домаћинства (ул. Николе Пашића бр. 24 – Градски услужни центар) 

- последњи рачун за топлотну енергију (уколико рачун не гласи на име подносиоца – доставити 

уговор о закупу стана или потврду скупштине станара о праву коришћења простора) 

 

 Лична изјава: Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем: 
1. да живим у породици која има ____ чланова домаћинства.  

2. да ја и чланови мог домаћинства не поседујемо други стамбени простор осим оног у коме живимо 

3. да немам дугих прихода, осим оних о којима сам поднео захтеве; да нисам регистрован као порески обвезник 

 

Потпис даваоца изјаве (подносилац захтева):   _________________________________________ 

 
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 угроженог купца топлотне енергије и реализације и заштите права која  су по том основу утврђена решењем.  

 

 *  Докази о имовном стању се прибављају за месец који претходи месецу подношења захтева 

 Докази о имовном стању се могу доставити накнадно, одмах по њиховом издавању од стране пореских управа. Уколико се не 

доставе у року од три месеца или се на основу података из уверења пореске управе утврди да подносилац захтева не испуњава услове 

за стицање статуса угроженог купца топлотне енергије, таквом кориснику ће бити укинут признати статус, уз обавезу повраћаја 

коришћених средстава за субвенцију. 

 

                     ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА                 

                                                                                   _______________________________________       

Адреса: __________________________________ 
                                                                                                                                                                                                    

ЈМБГ              


