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Број: III-03-55-194/2021 

Датум: 07.07.2022. год. 

 

 

На основу члана 10. Закона о енергетици („Сл.гласник РС” бр. 145/2014, 95/18-др. закон 

и 40/2021)  члана 92.  Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС” бр. 33/97, 31/01 и 

30/10), члана 61. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС” број 129/07, 83/14-др. закон, 

101/2016-др. закон и 47/2018), а у вези чл. 6. и 9. Уредбе о енергетски угроженом  купцу 

(„Сл.гласник РС”, број 113/15 и , 51/21-др. правилник), Одељење за друштвене делатности по 

решењу начелника општинске управа Житиште број III-03-1119/2018 од 16.07.2018. доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о престанку статуса енергетски угроженог купца 

 

РАДУ СЛАВИЦА  из места ЖИТИШТЕ, Здравка Челара, бб, јмбг.  3108959855044 , будући да 

је престао основ за стицање статуса енергетски угроженог купца. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Подносилац захтева стекао статус енергетски угроженог купца по основу коришћења новчане 

социјалне помоћи и исти је имао обавезу да право остварено пред надлежним Центром за 

социјални рад обнови до краја маја 2022. године и да овај орган са обновом права буде упознат. 

На основу овлашћења добијеног од стране подносиоца захтева, орган је службеним путем 

проверио податке код надлежног центра за социјални рад. 

Актом од 06.07.2022. године Центар за социјални рад Житиште известио је овај орган да нисте 

продужили право на материјалну помоћ. 

Како је право на остваривање материјалне новчане помоћи основ по којем је подносилац 

стекао статус и како је тај основ престао, то је одлучено на напред наведени начин.  

 

 

 

 

Поука п правном леку: 

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству рударства и енергетике, у року од 

15 дана од његовог пријема.  

Жалба се предаје непосредно овом органу или путем поште, са републичком 

административном таксом од 490,00 динара, утврђеном тарифним бројем  6  Тарифе уз Закон о 

републичким административним таксама. 

 

 

      М.П.   овлашћено лице 

 

         __________________ 

мр Светлана Бабић 

доставити: 

подносиоцу захтева 

евиденцији 

а/а

 


