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-В.Д директор Милорад Грчићу- 
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Предлог за привремено прикључење  

угрожених потрошача електричне енергије.-  

 
Поштовни господине Грчићу, 

 

На основу дописа Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 

07-00212/2020-09 од 06.04.2020, којим смо информисани да је наш допис којим смо их 

обаветили да на треиторији Јужне Србије, неколико хиљада домаћинстава већ неколико година 

живи без електричне енергије и да у време ванредног стања због пандемје корона вируса 

спадају у групу угрожених потрошача, јер немају основних услова за одржавање хигијене, 

услед чега представљају потенцијалну опасност за ширење корона вируса, а њихова деца не 

могу да прате наставу преко телевиије и интренета, прослеђен на вашу надлежност, обраћамо 

вам се са допунама информација и предлогом начина решавања наведеног проблема.  

У прилогу достављамо вам Предлог за привремено приључење електричне енергије свих 

искључених-обустављених (физичких лица) корисника електричне енергије због ванредног 

стања, који је достављен и Министарству рударства и енергетике и Влади Републике Србије.  

Према подацима Центра за заштиту потрошача ФОРУМ, који уз подршку  Министарства 

трговине, туризма и телекомуникација од 2010. године реализује пројекат под називом 

„Регионални центар за заштиту потрошача Јужне и Источне Србије“, на територији градова 

Ниша, Пирота, Зајечара, Прокупља, Лесковаца и Врања, од почетка 2012. год до 

данас.обустављена је електрична енергија за око 5.700 објеката-домаћинстава. 

Процена Центра Форум је да је број искључених двоструко већи, јер многи грађани ван 

Ниша се  не обраћају центру за помоћ или нису у могућности (стара и болесна лица) 

Без електричне енергије остављени су болесни, стари, деца као и лица која су имала 

решења надлежних органа о енергетски угроженом купцу због болести и социјалног стања.  

 Разлози за обуставу и искључење електричне енергије су различити и углавном 

незаконити, због чега смо против ЕПС и покренули више судских поступака, који су у току, као 

и то да су донете првостпене пресуде улавном у корист потрошача, што се може проверити код 

надлежних огранака ЕПС-а по службеној дужности. 

 Према пријавама потрошача од укупног броја искључених око 70% је покренуло 

поступак за поновно прикључење јер су им бројила демонтирана и преузета без законског 

основа. Један број захтева је позитивно решен, изграђени су нови прикључци о трошку 

потрошача и донета су решења о прикључењу као и судске пресуде у којима се ЈП 

„Електропривреда Србије“ као гарантовани снабдевач обавезује да закључи уговор о 
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снабдевању електричном енергијом, али домаћинства још увек нису прикључена због 

другостепеног поступка по жалби, осим малог броја. 

 У складу са правима и овлашћењима евидентираних удружења и савеза из члана 131 и 

135 а у вези члана 84, 85 и 86  Закона о заштити потрошача  („Сл. гласник РС“. бр.62/14 и 6/16 )  

у  оквиру пружања правне помоћи  и заступање интереса потрошача пред судовима и државним 

органима, Центар за за заштиту потрошача Форум Ниш због настале ситуације и ради 

спречавања ширења пандемије корона вируса предлаже да пружаоци усуге снабдевања 

електричном енергијом домаћинстима дају свој допринос и ураде следеће: 

  1. Да ЈП „Електропривреда Србије“ Доо Београд као снабдевач, закључи Уговоре о 

продаји електричне енергије (гарантовано снабдевање) са лицима која су поднела захтеве и који 

нису решени у дужем временском периоду а поседују решења о прикључењу након искључења 

(чл. 190.став. 2. и члан 400 Закона о енергетици) 

 2. Да Оператор дистрибутивног система ЕПС „Дистрибуција“ Доо Београд.  привремено 

изврши прикључење електричне енергије свим домаћинствима, осим за домаћинства код којих 

је престала потреба за коришћењем. 

 3. Привремена мера  прикључења трајаће док трају мере ванредне ситуације и мере за 

сузбијања пандемије корона вируса које прописује Влада републике Србије. Привремена мера 

прикључења за лица чији су захтеви за поновно прикључење у току као и захтеви за закључење 

уговора-гарантовано снабдевање трајаће до окончања поступка (управни или судски).  

4.Трошкове преузете електричне енергије од дана прикључења објеката сносиће 

власници односно корисници објеката а власници и корисници објеката који имају решења 

надлежних органа о енергетски угрошеном купцу сносиће трошкове према условима из 

решења(чл. 2 и 16  Уредбе о енергетски заштићеном купцу) 

 5.Да се, док трају мере ванредног стања и опаност од ширења корона вируса, забрани 

обустава и искључење електричне енергије свих потрошача физичких лица.  

Незванично се прича да реализација овог програма није могућа зато што су против 

неких потрошача покренуте кривичне пријаве, међутим се при томе прикрива  да је Јвано 

тужилаштво одбацило те пријаве као неосноване (у прилогу), а чак и да су прихваћене, 

сматрамо да то не може да буде разлог за угоржавање живота и здравља грађана.  

 Напомена: На предлог Центра за заштиту потрошача ФОРУМ и велоког броја грађана, 

Градски штаб за ванредне ситуације Града Ниша донео је одлуку 29.03.2020 год. да ЈКП 

Наиссус за водовод и канализацију,  привремено прикључи воду свим грађанима којима је 

искључена по разним основама, као и да се забрањује искључење воде свим грађанима док трају 

ванредне мере због пандемије корона вирусом. Према извештају ЈКП Наиссус до 04.04.2020 год. 

приључено је око 370 домаћинстава. 
 

Ниш, 09.04.2020. године 
 

Прилог: 

МРЕ – Предлог мера за заштиту угрожених потрошача. 

ОЈТ – Одбачене кривичне пријаве  

П Р Е Д С Е Д Н И К 

Мр Јован Јовановић 

 

 

 

 

Р е п у б л и к а    С р б и ј а   

Министарство тровине, туризма и телекомуникација,   

у оквиру програма од јавног интерса у области заштите потрошача, 

подржава и финансира Програм РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ 

ПОТРОШАЧА ЈУЖНЕ И ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ                                           

 


