
             Град Београд 

           Градска управа                                                                  Број захтева:______________ 

Секретаријат за социјалну заштиту  

   27.марта 43-45, 11000 Београд 

З  А  Х  Т  Е  В 

ЗА ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА О СТИЦАЊУ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА 

 

На основу члана 5. Уредбе о енергетски угроженом купцу ( „Сл. гласник РС“, бр. 113/15) подносим 

захтев за издавање Решења о стицању статуса енергетски угроженог купца.  

 

Решење ми је потребно ради остваривања права на умањење месечне обавезе ( месечног рачуна) за:  

1. Електричну енергију 2. природни гас  

 

а) Сагласан/а сам да орган за потребе поступка може извршити увид, прибави и обради личне 

податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, коју су неопходни у поступку одлучивања 

 

б) Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне податке, изјављујем да ћу сам/а 

за потребе поступка прибавити све  /или само она документа која сам у Изјави навео/ла тј. личне податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање. 

 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА  
             (потпис)    

* 

ПРЕЗИМЕ, ИМЕ РОДИТЕЉА 

И ИМЕ 

* 

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ * 

ЈМБГ подносиоца захтева * 

Адреса подносиоца захтева и 

подаци о стану 

Контакт телефон 

* 

Број чланова домаћинства и 

укупан месечни приход 

домаћинства 

* 

ЕД број/ број мерног уређаја 
* 

 

*САГЛАСНОСТ КОРИСНИКА ПРАВА ЗА ОБРАДУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 

Ја (име и презиме) ____________________________________________________________, из 

______________________________ (адреса и место), ЈМБГ ______________________,  под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу изјављујем да су сви подаци у мом захтеву за остваривање права на стицање статуса 

енергетски угроженог купца и докази које прилажем тачни и истинити.    

Подношењем овог захтева дајем писмени пристанак Секретаријату за социјалну заштиту Градске управе града 

Београда 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 ), који 

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.  

  

                                                                                                Сагласност дао/ла 

                                                                                                      ________________________ 

 


