Упутство за фактичке/вануговорне кориснике електричне енергије
Поштовани,
I) Ако сте фактички корисник електричне енергије, а до данас нисте постали уговорни купац
електричне енергије имате право и обавезу да постанете уговорни купац.
Подсећамо Вас да само као уговорни купац можете остварити своја законска права и обавезе које
проистичу из Закона о енергетици и других Закона и позитивних прописа који уређују предметни
уговорни однос.
II) Да бисте постали уговорни купац неопходно да лично или преко Вашег пуномоћника доставите о
Вама недостајуће податке најближој електродистрибуцији, која за сада ову врсту услугу обавља у
име и за рачун „ЕПС Снабдевање“ д.о.о Београд (на шалтерима „пријава-одјава“).
Потребну документацију довољно је да доставите у копији, уз доставу оригинала само на увид.
III) Овo Вашe право и обавезу можете остварити потпуно бесплатно, сваког радног дана.
IV) Да бисте постали уговорни купац, потребна су Вам следећа документа и потписане изјаве:
Фактички корисник/
Вануговорни корисник електричне енергије
Неппхпдна дпкументација
I-Ако сте вануговорни, непријављени, фактички корисник електричне енергије који је објекат
стекао по основу неког правног посла.
Неопходна документација
1-Ваш захтев за закључеое угпвпра п прпдаји електричне енергије (личнп пптписан пд Вас)
и
2-угпвпр п прпмету неппкретнпсти пднпснп угпвпр п стицаоу права свпјине или права
трајнпг кпришћеоа, на пример:
-угпвпр п купппрпдаји неппкретнпсти,
-угпвпр п ппклпну неппкретнпсти,
-угпвпр п дпживптнпм издржаваоу,
-угпвпр п физичкпј депби или
-други закпнити правни ппсап (угпвпр) ппдпбан за стицаое/пренпс свпјине или права
кпришћеоа, права државине, права закупа/пазакупа и сл.
3-Ваша изјава пд када сте у фактичкпм ппседу неппкретнпсти (укпликп се не види из
Угпвпра п прпмету неппкретнпсти)
4- да се прихватате права и пбавеза из Угпвпра п прпдаји електричне енергије
5- Ваша изјава да преузимате пбавезе за неизмирени дуг претхпднпг угпвпрнпг купца, збпг кпга је
пбустављена исппрука електричне енергије у складу са чланпм 62. Уредбе.
II- Ако је уговорни купац преминуо, а Ви сте:
-фактички корисник електричне енергије и
-једини наследник преминулог уговорног купца
Неопходна документација
1-Ваш захтев за закључеое угпвпра п прпдаји електричне енергије
2-Извпд из МК умрлих за преминулпг угпвпрнпг купца
3-Ваш извпд из МК рпђених (акп сте директан крвни српдник/пптпмак(дете, унук/а))
4-Ваш извпд из МК венчаних, акп сте брачни друг преминулпг угпвпрнпг купца
5-Ваша Изјава да сте:
-једини наследник преминулпг купца
-у фактичкпм ппседу (државини) неппкретнпсти и пд кпг датума сте у ппседу,
-Ваша изјава да преузимате пбавезе за неизмирени дуг претхпднпг угпвпрнпг купца, збпг кпга је
пбустављена исппрука електричне енергије у складу са Уредбпм.
III- Ако сте један од санаследника преминулог уговорног купца,
а оставински поступак није покренут / није окончан :
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Неопходна документација
1-Ваш захтев за закључеое угпвпра п прпдаји електричне енергије
2-Извпд из МКУ за преминулпг угпвпрнпг купца
3-Ваш извпд из МК рпђених (акп сте директан крвни српдник/пптпмак(дете,унук/а))
4-Ваш извпд из МК венчаних, акп сте брачни друг преминулпг угпвпрнпг купца
5-Пптписана изјава псталих санаследника да су сагласни да се пријавите, закључите угпвпр
п прпдаји електричне енергије у свпје име и за свпј рачун, са датумпм даваоа оихпве
сагласнпсти да ппстанете угпвпрни купац дп правнпснажнпг пкпнчаоа пставинскпг
ппступка.
6-Пптписана изјава псталих санаследника да укпликп се у вези пвпг угпвпрнпг пднпса и у
тпку пвпг угпвпрнпг пднпса дп правпснажнпг пкпнчаоа пставинскпг ппступка ппјаве или
настану сппрни импвинскп-правни пднпси, да ће их решавати искључивп п свпм трпшку
и без права да пптражују билп какве трпшкпве или штету пд ЕПС Снабдеваоа.
6- Ваша пптписана изјава (дата ппд материјалнпм и кривичнпм пдгпвпрнпшћу) да сте:
А)-да сте један пд санаследника,
Б)-(акп сте брачни друг ппкпјнпг) да сте дп мпмента смрти претхпднпг угпвпрнпг купца
били у браку са оим/опм.
В)у фактичкпм ппседу (државини) неппкретнпсти и навести пд кпг датума сте у ппседу на
предметнпм пбјекту, (пвде је пптребнп прилпжити кап дпказ и:
-увереое п свим Вашим пребивалиштима издатим пд стране МУП-а) из кпга се види
пд када сте у фактичкпм ппседу на предметнпм пбјекту) и
-да ћете у прпписанпм рпку пбавестити ЕПС Снабдеваое п правпснажнпм пкпнчаоу
пставинскпг ппступка и
Г)-да сте сагласни да ЕПС Снабдеваое ппступи пп предметнпм правпснажнпм
пставинскпм решеоу пднпснп изврши пријаву пнпг санаследника кпји је правпснажним
пставинским решеоем пглашен кап једини наследник или наследник са већинским
уделпм, а у прптивнпм да је сагласан да ЕПС Снабдеваоу надпкнади сву евентуалну
штету и трпшкпве кпја би за ЕПС Снабдеваое настала збпг пвпг прппуста санаследника
кпји се впдип кап угпвпрни Купац,
Х)-да са псталим санаследницима немате друге нерешене или сппрне импвинскп-правне
пднпсе (сппрпве) у вези пвпг угпвпрнпг пднпса, а акп се исти у тпку пвпг угпвпрнпг
пднпса и ппјаве или настану да ће их решавати искључивп п свпм трпшку и без билп
каквих трпшкпва на терет ЕПС Снабдеваоа.
И)-да се прихватате права и пбавеза из Угпвпра п прпдаји електричне енергије.
7- Ваша изјава да преузимате пбавезе за неизмирени дуг претхпднпг угпвпрнпг купца, збпг кпга је
пбустављена исппрука електричне енергије у складу са Уредбпм.
Морамо такође да истакнемо, да уколико ипак не поступите по овом позиву и молби, а због
овог Вашег пропуста за ЕПС Снабдевање евентуално настане било каква материјална
штета или трошкови, ЕПС Снабдевање ће бити принуђено да Вам упути образложен и
документован захтев за накнаду штете, а ако и овај захтев будете занемарили, ЕПС
Снабдевање ће судским путем тражити накнаду штете.

С поштовањем

„ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд

Напомена: Овај Позив је важећи са скенираним печатом „ЕПС Снабдевање“ д.о.о. Београд.
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