
28. септембар 2015. Број 82 57



58 Број 82 28. септембар 2015.



28. септембар 2015. Број 82 59



60 Број 82 28. септембар 2015.



28. септембар 2015. Број 82 61



62 Број 82 28. септембар 2015.



28. септембар 2015. Број 82 63



64 Број 82 28. септембар 2015.



28. септембар 2015. Број 82 65



66 Број 82 28. септембар 2015.



28. септембар 2015. Број 82 67



68 Број 82 28. септембар 2015.



28. септембар 2015. Број 82 69

УСТАВНИ СУД
5074

Устав ни суд, у са ста ву: пред сед ник Ве сна Илић Пре лић и су-
ди је др Оли ве ра Ву чић, др Ма ри ја Дра шкић, Бра ти слав Ђо кић, 
Ка та ри на Ма ној ло вић Ан дрић, мр Ми лан Мар ко вић, др Бо са Не-
на дић, др Дра ги ша Б. Сли јеп че вић, Ми лан Ста нић, др Дра ган Сто-
ја но вић, мр То ми слав Стој ко вић, Са ба ху дин Та хи ро вић и Пре драг 
Ћет ко вић на осно ву чла на 167. став 1. тач. 1. и 3. Уста ва Ре пу бли ке 
Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 26. мар та 2015. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

Утвр ђу је се да од ред бе чл. 5. до 8. Уред бе о енер гет ски за-
шти ће ном куп цу, од но сно угро же ном куп цу то плот не енер ги је 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 90/13) ни су у са гла сно сти са Уста-
вом и за ко ном. 

Обра  зло же  ње

I
По во дом ини ци ја ти ве за по кре та ње по ступ ка за оце ну устав-

но сти и за ко ни то сти од ре да ба чл. 5. и 6. Уред бе о енер гет ски за-
шти ће ном куп цу, од но сно угро же ном куп цу то плот не енер ги је 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 90/13), Устав ни суд је, на сед ни ци 
одр жа ној 18. де цем бра 2014. го ди не до нео Ре ше ње IУо-384/2014, 
ко јим је по кре нуо по сту пак за утвр ђи ва ње не у став но сти и не за ко-
ни то сти од ре да ба чл. 5. до 8. ове уред бе. До но се ћи на ве де но ре ше-
ње, Устав ни суд је оце нио да се као спор на мо гу по ста ви ти сле де-
ћа устав но прав на пи та ња: 

 – да ли је сти ца ње ста ту са енер гет ски за шти ће ног куп ца на 
осно ву уве ре ња са гла сно од ред ба ма чл. 161. и 162. За ко на о оп-
штем управ ном по ступ ку, ко ји ма су од ре ђе ни прав на при ро да уве-
ре ња и на чин ње го вог из да ва ња,

 – да ли је по сту пак за сти ца ње ста ту са енер гет ски за шти ће-
ног куп ца уре ђен у скла ду са од ред ба ма За ко на о оп штем управ-
ном по ступ ку, ко је се од но се на ре ша ва ње о пра ви ма, оба ве за ма 
или прав ним ин те ре си ма фи зич ких ли ца, и

 – да ли је под но си о ци ма зах те ва за сти ца ње ста ту са енер гет-
ски за шти ће ног куп ца по вре ђе но пра во на прав но сред ство, за јем-
че но чла ном 36. Уста ва и про пи са но чла ном 12. За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку.

На кон до но ше ња на ве де ног Ре ше ња, Устав ни суд је, са гла-
сно од ред би чла на 107. став 1. За ко на о Устав ном су ду („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 109/07, 99/11 и 18/13  – Од лу ка УС), ово ре ше ње 

до ста вио Вла ди на од го вор 6. фе бру а ра 2015. го ди не. Ка ко Вла да 
у оста вље ном ро ку од 30 да на од да на до ста вља ња ре ше ња, а ни 
на кон ис те ка тог ро ка, ни је до ста ви ла од го вор, Устав ни суд је, са-
гла сно од ред би чла на 34. став 3. За ко на о Устав ном су ду, на ста вио 
по сту пак у овом устав но суд ском пред ме ту.

II
У спро ве де ном по ступ ку, Устав ни суд је утвр дио:
Оспо ре ну Уред бу о енер гет ски за шти ће ном куп цу, од но сно 

угро же ном куп цу то плот не енер ги је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
90/13) до не ла је Вла да, 14. ок то бра 2013. го ди не, на осно ву од ре-
да ба чла на 149. За ко на о енер ге ти ци („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
57/11, 80/11  – ис прав ка, 93/12 и 124/12), чла на 46. став 2. За ко на 
о тр го ви ни („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/10 и 10/13), чла на 24. 
став 1. тач ка 5) За ко на о ко му нал ним де лат но сти ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 88/11) и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС и 72/12). Ова уред ба  сту пи ла је на сна гу да ном 
об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, тј. 14. 
ок то бра 2013. го ди не, а од ред бе ове уред бе у де лу ко ји се од но си 
на за шти ту угро же ног куп ца то плот не енер ги је при ме њи ва ле су се 
од 15. ок то бра 2013. до 15. апри ла 2014. го ди не. Са гла сно на ве де-
ном, ова уред ба се од 16. апри ла 2014. го ди не, при ме њу је са мо на 
енер гет ски за шти ће не куп це. 

На ве де ном Уред бом бли же су про пи са ни кри те ри ју ми, на чин 
за шти те, усло ви, ро ко ви и по сту пак за утвр ђи ва ње ста ту са енер-
гет ски за шти ће ног куп ца, из вор и на чин обез бе ђи ва ња сред ста ва 
за ис по ру ку од ре ђе них ко ли чи на елек трич не енер ги је и при род ног 
га са под по себ ним усло ви ма и на чин во ђе ња еви ден ци је енер гет-
ски за шти ће них ку па ца. Оспо ре ним од ред ба ма чл. 5. до 8. Уред бе 
про пи са но је: да се по сту пак за сти ца ње ста ту са енер гет ски за-
шти ће ног куп ца, по кре ће под но ше њем зах те ва за сти ца ње ста ту са 
(у да љем тек сту: зах тев) над ле жном ор га ну је ди ни це ло кал не са-
мо у пра ве, да зах тев са др жи по дат ке о под но си о цу зах те ва и чла-
но ви ма до ма ћин ства, а на ро чи то о  – 1) бро ју чла но ва до ма ћин ства, 
2) укуп ним ме сеч ним при ма њи ма и при хо ди ма до ма ћин ства и 3) 
имов ном ста њу, не по крет но сти ма и при хо ди ма о не по крет но сти-
ма, да под но си лац зах те ва уз зах тев при ла же сле де ће до ка зе  – 1) 
до каз о бро ју чла но ва до ма ћин ства (фо то ко пи ја лич не кар те, из-
вод из ма тич не књи ге ро ђе них (ИМ КР), уве ре ње о пре би ва ли шту, 
из вод из ма тич не књи ге вен ча них (ИМКВ), из ја ву два све до ка да-
ту пред над ле жним ор га ном и др.), 2) до каз о укуп ним ме сеч ним 
при ма њи ма (чек од пен зи је, уве ре ње над ле жног ор га на, од но сно 
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