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На основу одредби члана 33. став 5. Закона о електричној енергији ("Службени гласник 
Републике Српске", број 68/20),  33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне 
комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 
59/10) и члана 63. став 1. Правилника о јавном разматрању и поступку рјешпавања 
спорова (''Службени гласник Републике Српске'', број 74/21), у поступку рјешавања 
спора по захтјеву Панџа Петра из Бање Луке, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП 
"Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са правом на снабдијевање електричном 
енергијом, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 12. редовној 
сједници, одржаноj 3. септембра 2021. године, у Требињу, донијела јe 
 
 

З А К Љ У Ч А К 

 

Спор покренут захтјевом Панџа Петра из Бање Луке oд 21.07.2021. године,  против МХ 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, у вези са правом на 
снабдијевање електричном енергијом, рјешаваће се у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Поднеском од 21.07.2021. године, насловљеним као: ''Захтјев за пренос власништва – 
пререгистрацију'', Панџа Петар из Бање Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева), 
покренуо је поступак рјешавања спора код Регулаторне комисије за енергетику 
Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), у вези са правом на 
снабдијевање електричном енергијом. Подносилац у захтјеву, између осталог наводи, 
наводи да је сувласник куће у којој се налази мјерно мјесто, с тим да је његов 
сувласнички удио 2/3, док је његовог сина Миленка, који живи у Њемачкој и са којим 
није у контакту, сувласнички удио je 1/3.  Подносилац захтјева тражи да му се омогући 
регистрација мјерног мјеста на његово име, будући да није успио обезбиједити пуномоћ 
сина, којом би дао сагласност за регистрацију мјерног мјеста на његово име. Наиме, МХ 
"ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: противна 
страан) је најприје 2015. године, без његовог знања и сагласности, извршила 
регистрацију мјерног мјеста на његовог сина Панџа Миленка. Након што је издао дио 
куће у закуп Ковачевић Валентину 2016. године, противна страна је поново без његовог 
знања и сагласности, у јуну 2020. године регистровала закупца као крајњег купца на 
овом мјерном мјесту. 
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Регулаторна комисија је размотрила овај захтјев и исти, актом број 01-418-2/21 од 
04.08.2021. године, доставила противној страни, ради изјашњења о наводима из 
захтјева и достављања расположиве документације. 

У изјашњењу противне стране, које је примљено у Регулаторној комисији дана 
24.08.2021. године, између осталог, је наведено да је, дана 30.11.2000. године, на 
мјерном мјесту наплатни број 103191581 у улици Зоре Ковачевић бр. 27 у Бањој Луци, 
као крајњи куапц електричне енергије код противне стране регистрована Панџа 
Јованка. На основу захтјева Панџа Петра од 21.05.2013. године, извршена је измјена 
матичних података, на начин да је умјесто Панџа Јованке као крајњи купац регострован 
Панџа Петар. Поновна измјена матичних података услиједила је на основу захтјева 
Панџа Миленка од 06.11.2013. године, на начин да је умјесто Панџа Петра, као крајњи 
купац регострован Панџа Миленко. У изјашњењу  је даље наведено да је дана 
24.06.2020. године, на основу захтјева Ковачевић Валентина, који је уз захтјев 
приложио изјаву о прихватању дуга на овом мјерном мјесту, извршена његова 
регистрација као крајњег купца и истог дана је са Ковачевић Валенином, као корисником 
закључен уговор о јавном снабдијевању електричном енергијом. 

Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу 
којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна 
одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног извођења 
доказа, па је, на основу одредбе члана 33. став 5. Закона о електричној енергији и 
члана 63. став 1. Правилника о јавном разматрању и поступку рјешавања спорова, на 
12. редовној сједници, одржаној 3. септембра 2021. године, у Требињу, одлучено као у 
диспозитиву овог закључка, односно да се одлука о захтјеву подносиоца донесе у 
скраћеном поступку. 

 

Правна поука: На овај закључак, странке могу Регулаторној комисији за енергетику 
Републике Српске поднијети коментаре у писменој форми у року од 8 
дана од дана пријема овог закључка. 

Предсједник 

 
Владислав Владичић 

    


