МХ „Електропривреда Републике Српске“
Матично предузеће а.д. Требиње
Дирекција за снабдијевање електричном енергијом
Интерни број Снабдјевача: _____________________

ЗАХТЈЕВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О СНАБДИЈЕВАЊУ

Подаци о подносиоцу захтјева:
Крајњи купац
Адреса сједишта
ЈИБ

ИБ

Овлаштено лице
Име и презиме
Лице за пословну
комуникацију

Контакт телефон
e-mail

Начин доставе рачуна:
а)

електронском поштом на e-mail:

б)

поштом на адресу:

Захтијевани датум почетка снабдијевања
Основ за снабдијевање на мјерном мјесту (означити):

Власништво над мјерним мјестом
Уговор о закупу на локацији мјерног мјеста

Приложени документи:
-

Извод из судског регистра или Рјешење о регистрацији, не старије од 30 (тридесет) дана,
Копија рјешења о ЈИБ и/или ИБ броју (Порески број и/или ПДВ број),
Овјерена Изјава власника објекта да Снабдјевач може потрошњу на мјерном мјесту које је предмет
Захтјева обрачунавати директно Крајњем купцу (уколико Крајњи купац није власник мјерног мјеста),
Овјерена Изјава о солидарном начину измирења новчаних обавеза за испоручену електричну
енергију (уколико Крајњи купац није власник мјерног мјеста),
Рјешење о раду на локацији мјерног мјеста (уколико се из приложене документације не може
утврдити пословна дјелатност Крајњег купца на локацији мјерног мјеста које је предмет Захтјева, а
Крајњи купац обавља више пословних дјелатности).

Подаци о мјерном мјесту:
Назив мјерног мјеста
Адреса мјерног мјеста
Категорија потрошње
Идентификациони број мјерног мјеста (EIC код)
Број мјерног мјеста (ОДС)

Идентификатори
дистрибутера (ОДС)

Наплатни број (ОДС)

Претежна дјелатност
купца за мјерно мјесто

Шифра

Опис

Процијењене количине електричне енергије за преузимање:
АКТИВНА ЕНЕРГИЈА
ОБРАЧУНСКИ
ПЕРИОД

Виша тарифа - АВТ
(kWh)

Нижа тарифа - АМТ
(kWh)

Укупно
(kWh)

Јануар

0

Фебруар

0

Март

0

Април

0

Мај

0

Јун

0

Јул

0

Август

0

Септембар

0

Октобар

0

Новембар

0

Децембар

0

0

УКУПНО

0

Вршно оптерећење
(kW max)

0

Напомена: Крајњи купац је у обавези попунити захтјев са тачним и потпуним подацима, а на захтјев Снабдјевача
ће на увид доставити документацију из које се могу потврдити наводи у овом Захтјеву. Снабдјевач ће, у складу са
Правилником о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача,
обавијестити Крајњег купца о комплетности Захтјева.

Датум:

Мјесто:

Подносилац захтјева:

