
МХ „Електропривреда Републике Српске“ 

Матично предузеће а.д. Требиње 

Дирекција за тржишно снабдијевање електричном енергијом 

Интерни број Снабдјевача: _____________________ 

ЗАХТЈЕВ ЗА РАСКИД УГОВОРА О СНАБДИЈЕВАЊУ 

Подаци о подносиоцу захтјева: 

Крајњи купац 

Адреса сједишта купца 

Порески број (ЈИБ) ПДВ број (ИБ) 

Овлаштено лице купца 

Подаци за пословну 
комуникацију 

Контакт особа 

Контакт телефон 

e-mail

Подаци о закљученом Уговору 

Број важећег Уговора о снабдијевању 

Датум истека важећег Уговора о снабдијевању 

Разлог за раскид Уговора (означити): 

Промјена власништва над објектом на локацији мјерног мјеста 

Престанак коришћења електричне енергије на наведеном мјерном мјесту 

Околности наведене за раскид по Уговору о потпуном снабдијевању (једнострани раскид, споразумни раскид 
уговора, виша сила...) 

Промјена снабдјевача (у складу са одредбама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца и поступку 
промјене снабдјевача) 

Остали случајеви предвиђени законом 

Приложени документи: 

- Доказ који потврђује околности наведене за раскид по Уговору о потпуном снабдијевању
- Доказ о регулисању начина измирења финансијских обавеза по важећем Уговору о потпуном

снабдијевању



Подаци о мјерном мјесту: 
 

Назив мјерног мјеста  

Адреса мјерног мјеста  

Категорија потрошње  

Идентификациони број мјерног мјеста (EIC код)  
 
 
 
 
 
 

Напомена: Крајњи купац је у обавези попунити захтјев са тачним и потпуним подацима. Снабдјевач ће, у складу 
са Правилником о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене 
снабдјевача, сачинити коначан обрачун на основу очитаних обрачунских вриједности достављених од оператора 
система и доставити Крајњем купцу коначан обрачун по Уговору о снабдијевању, а који је предмет овог Захтјева. 
Крајњи купац се обавезује да ће, након извршеног коначног обрачуна по овом Захтјеву , извршити плаћање свих 
обавеза проистеклих из Уговора о потпуном снабдијевању, у року одређеном за плаћање. 

 
 
 
 
 
 
 

Датум: Мјесто: Подносилац захтјева: 
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