
Ул. Краљице Јелене Анжујске бр. 7; тел: +387 (0)59 272 400; факс: 272 430; www.reers.ba; 
e-пошта: regulator@reers.ba; Рачун број: 5550090026695723 код Нове банке АД Бања Лука 

 

1 

0РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-20-1/23/Р-61-3                                                                                           
Датум: 18.01.2023. 
 
 
На основу одредби члана 28. тачка 31) и члана 29. тачка 1) и тачка 4) Закона 
о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', 68/20),  члана 
190. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/16), члана 33. став 1. тачка 
г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 63. став 1. 
Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', 
број 75/21), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 61. 
редовној сједници, одржаној 18. јануара 2023. године, у Требињу, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о предузимању мјера  

 
I  НАЛАЖЕ СЕ оператерима дистрибутивног система у Републици Српској, 
корисницима дозвола за дистрибуцију електричне енергије и управљање 
дистрибутивним системом - МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, МХ "ЕРС"- МП а.д. Требиње - ЗП "Електро-
Херцеговина" а.д. Требиње, МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" 
а.д. Добој, МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. 
Бијељина и МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. 
Пале предузимање мјера и активности како слиједи: 

1. Вршити редовно очитавања мјерних уређаја за обрачунски период не 
дужи од једног календарског мјесеца.  

2. Уредно документовати свако очитање, укључујући и разлоге због којих 
није било могуће извршити очитање, са тачним датумом очитања. 

3. Донијети и објавити, на интернет страници, годишњи план очитања 
мјерних мјеста, на основу којег ће вршити очитање потошње 
електричне енергије почев од јануара 2023. године, те вршити 
контролу и провјеру извршења овога плана. 

4. Вршити провјеру очитаних податка из тачке 1. овог диспозитива и 
предузети одговарајуће мјере у случају да се уоче значајна одступања 
у односу на профил потрошње електричне енергије крајњег купца. 

5. Доставити  снабдјевачу крајњих купаца потребне податке о очитању 
мјерног уређаја, укључујући и тачне датуме претходног и новог 
очитања мјерних уређаја за свако мјерно мјесто крајњег купца кога 
снабдијева електричном енергијом као и разлоге за немогућност 
очитања мјерног уређаја. 
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6. Вршити процјену потрошње искључиво у случају немогућности 
очитања мјерног мјеста, те у таквим ситуацијама обавијестити 
снабдјевача да се ради о процијењеним количинама. 

7. Вршити унутрашњу контролу тачности очитања мјерних уређаја и 
тачности достављених података снабдјевачу. 

 
II    НАЛАЖЕ СЕ снабдјевачима крајњих купаца, корисницима дозвола за 
снабдијевање и трговину електричном енергијом, у Републици Српској, 
предузимање сљедећих мјера и активности како слиједи: 

1. На рачуну за утрошену електричну енергију уписивати тачне датуме 
претходног и новог очитања мјерних уређаја.  

2. У случају немогућности очитања мјерног мјеста и извршене процјене 
потрошње електричне енергије, на рачуну за утрошену електричну 
енергију крајњим купцима навести да је извршена процјена утрошене 
електричне енергије. 

3. Вршити провјеру сачињеног обрачуна утрошене електричне енергије, 
те у случају значајнијих одступања, предузети одговарајуће мјере, 
укључујући и провјеру података прикупљених путем размјене података 
са надлежним оператором дистрибутивног система, што се неће 
сматрати нестандардном услугом. 

 
III Ово рјешење се објављује на интернет страници Регулаторне комисије за 
енергетику Републике Српске. 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: 
Регулаторна комисија) je у претходном периоду примила већи број 
приговора крајњих купаца који се односе на обрачун и очитање утрошене 
електричне енергије. Такође, у поступку рјешавања спорова крајњих купаца 
електричне енергије у вези са обрачуном утрошене електричне енергије, а 
за које је надлежна Регулаторна комисија, утврђено је да се у свим 
случајевима не врши редовно очитање мјерних мјеста, да се на рачунима не 
наводе стварни датуми и стања очитања, као и датуми претходног очитања, 
те да се у неким случајевима врши процјена утрошене електричне енергије, 
при томе не наводећи на рачуну да бројило није очитано и да је рађена 
процјена и друге неправилности у вези са очитањем и обрачуном утрошене 
електричне енергије.  

Регулаторна комисија, на 58. редовној сједници, одржаној 15. децембра 
2022. године, у Требињу, донијела je Одлуку о тарифним ставовима за јавно 
снабдијевање електричном енергијом у Републици Српској, број 01-599-
2/22/Р-58-445. Ова одлука ступила је на снагу данoм доношења, а 
примјењује се за обрачун утрошене електричне енергије испоручене од 1. 
јануара 2023. године. С обзиром да су на снази различите цијене активне 
електричне енергије за прописане опсеге потрошње за категорију потрошње 
домаћинства, у почетном периоду примјене новог начина обрачуна утрошене 
електричне енергије, нарочито је потребно обезбиједити предуслове за 
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исправно и тачно обрачунавање утрошене електричне енергије и 
предуприједити могуће негативне посљедице.  

Оператери дистрибутивног система у Републици Српској, као корисници 
дозвола за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и 
управљања дистрибутивним системом на одређеном географском подручју, 
дужни су, у складу са Законом о електричној енергији, Општим условима за 
испоруку и снабдијевање електричном енергијом ("Службени гласник 
Републике Српске", број 13/22) и издатим дозволама за обављање 
дјелатности, обезбиједити исправно, поуздано и редовно мјерење утрошене 
електричне енергије. Имајући у виду напријед наведено, те овлашћења 
Регулаторне комисије која су утврђена одредбама Закона о електричној 
енергији, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.   

Такође, указујемо да Регулаторна комисија има овлашћење да у случају 
непоступања по издатим налозима предузима друге мјере прописане 
одредбама Закона о електричној енергији, како би се обезбиједило 
извршење овог рјешења и досљедна примјена прописа. 

Правна поука заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици 
(''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09). 

Правна поука:                            
 

Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се 
покренути управни спор подношењем тужбе Окружном 
суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог 
рјешења.        
 

 
                                                                                 

                                                                           
Предсједник 

 
  Владислав Владичић 


