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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА 
ЗА ЕНЕРГЕТИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ТРЕБИЊЕ  

REGULATORNA KOMISIJA 
ZA ENERGETIKU 

REPUBLIKE SRPSKE 
TREBINJE 

Број: 01-20-2/23                                                                                             
Датум: 18.01.2023. 
 
 

САОПШТЕЊЕ 
за јавност 

 

У циљу што квалитетнијег и тачнијег очитања и обрачуна утрошене 
електричне енергије за домаћинства, Регулаторна комисија за енергетику 
Републике Српске је донијела рјешење број 01-20-1/23/Р-61-3, којим је 
наложила предузимање мјера корисницима дозвола за дистрибуцију и 
управљање дистрибутивним системом (дистрибутерима) 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. 

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. 

 
Истим рјешењем је наложено и снабдјевачима крајњих купаца, 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 
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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. 

Моле се грађани да сарађују са овлашћеним лицима дистрибутера како би 
се избјегле грешке у очитању и обрачуну, које изазивају неповјерење између 
крајњих купаца и дистрибутера и снабдјевача. 

Комплетно рјешење са образложењем је доступно на интернет страници 
Регулаторне комисије – www.reers.ba. 

 

                                                                                 
                                                                           

Регулаторна комисија 
за енергетику 

Републике Српске 


