
 

Деловодни број  ________________________  

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ РАЧУНА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ (е-Рачун) – ФИЗИЧКА ЛИЦА 

Подаци о потрошачу 

Име и презиме потрошача  (са рачуна)  

Шифра потрошача (са рачуна)  

Адреса са рачуна (улица, број, место)  

ЈМБГ потрошача  

Контакт телефон  

Мејл адреса за испостављање рачуна  

Име, презиме и број личне карте/пасоша 
подносиоца Захтева  

 

 

Међусобна права и обавезе: 

- Корисник услуге коју пружа ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица је дужан да на одговарајући начин 

обавести даваоца услуге о било каквој промени личних и идентификационих података наведених у 

Захтеву, најкасније 15 дана од настале промене. У супротном, уколико из овог разлога буде 

онемогућена комуникација са корисником, сматраће се да је достава свих е-писама од стране даваоца 

услуга, уредно извршена. Корисник може захтевати измену мејл адресе за доставу рачуна путем 

електронске поште. 

- Достава рачуна путем мејл адресе почиње од првог наредног обрачунског периода од дана подношења 

Захтева. Рачуни се достављају за пружену услугу сваког месеца. 

- Корисницима услуге доставе рачуна електронским путем ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица неће 

достављати рачуне у штампаној форми. 

- Једном активирана услуга бесплатне доставе е-Рачуна може се отказати искључиво подношењем 

писменог Захтева за отказивање услуге е-Рачуна. Ова врста услуге престаје првог дана наредног 

месеца у односу на месец у којем је поднет Захтев за отказивање ове услуге, тако да ће се рачуни у 

штампаном облику поново достављати на адресу корисника. 

- Тренутком слања рачуна од стране ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица на наведену мејл адресу 

корисника услуге, рачун се сматра испостављеним. Уколико потрошачу не буде достављен рачун, 

потрошач је у обавези да о томе обавести ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица, доласком у просторије 

Предузећа или позивањем броја телефона 022/ 610 069, како би му био достављен рачун односно 

информација о износу рачуна.  

 

Потписивањем овог Захтева, потврђујем да сам упознат/а и сагласан/на са условима доставе рачуна у 

електронској форми. 

Сагласан/на сам да моје личне податке ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица обрађује по прописаној процедури, у 

складу са важећим Законом о заштити података о личнпости. 

 

Датум _____________________                                                      ____________________________ 

                                                                                                                 Потпис подносиоца Захтева 


