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Савет Агенције за енергетику Републике Србије, поступајући по службеној дужности у
предмету одузимања лиценце Друштву за трговину и услуге, ехроrt-imроrt "ВУК-ПЕТРОЛ" доо
Београд, са седиштем у Београду - Вождовац, Булевар Ослобођења 245, издате Решењем Агенције
за енергетику Републике Србије број: 311.02-12/2014-Л-1 од 10.12.2014. године за обављање
енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање
превозних средстава, на основу члана 90. став 3. и члана 146. Закона о општем управном поступку
("Службени гласник РС", број 18/16) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије
("Службени гласник РС", број 52/05), на 6. седници од 11.05.2018. године, донео је

ЗАКЉУЧАК

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ОДУЗИМАЊА ЛИЦЕНЦЕ Друштву за трговину и услуге, export-
import "ВУК-ПЕТРОЛ" доо Београд, са седиштем у Београду - Вождовац, Булевар Ослобођења 245,
матични број 20314001, ПИБ 105092648 издате Решењем Агенције за енергетику Републике Србије
број: 311.02-12/2014-Л-1 од 10.12.2014. године за обављање енергетске делатности трговине
моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава, у делу који се
односи на станицу за снабдевање превозних средстава у Инђији, Краља Петра бб, кп.бр. 7550/2 КО
Инђија.

Образложење

Решењем Агенције за енергетику Републике Србије број: 311.02-12/2014-Л-1 од 10.12.2014.
године издата је Друштву за трговину и услуге, ехроrt-imроrt "ВУК-ПЕТРОЛ" доо Београд (Нови
Београд), са седиштем у Београду - Нови Београд, Јурија Гагарина бб лиценца за обављање
енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање возила,
под условима утврђеним тач. 1)-9). диспозитива овог решења, на станицама за снабдевање горивом
моторних возила у Београду, Булевар Краља Александра 640 (кп.бр. 546/1, 549 и 1786/56 КО Мали
Мокри Луг), општи на 3вездара, Јурија Гагарина бб (кп.бр.3347/17 КО Нови Београд), општина Нови
Београд и Смедеревски пут 4д (кп.бр. 42/2 КО Лештане), општина Гроцка.

Поднеском од 09.01.2015. године ималац лиценце обратио се Агенцији са захтевом за
измену решења о издавању лиценце, тако да истим буду обухваћене и станице за снабдевање
горивом превозних средстава у Инђији, Краља Петра Првог бб (кп.бр. 7550/2 КО Инђија) и у Војци,
Цара Душана бб (кп.бр. 680513 КО Војка), општина Стара Пазова, па је решењем број: 311.02-
12/2014-Л-1 од 11.03.2016. године измењено решење којим је издата лиценца.

Решењем Агенције за енергетику Републике Србије број: 311.02-12/2014-Л-1 од 26.12.2016.
године Друштву за трговину и услуге, ехроrt-imроrt "ВУК-ПЕТРОЛ" доо Београд (Нови Београд)
трајно је одузета лиценца издата решењем број: 311.02-12/2014-Л-1 од 10.12.2014. године, за
обављање енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на станицама за
снабдевање превозних средстава, у делу који се односи на станицу за снабдевање горивом



превозних средстава у Војци, улица Цара Душа на бб (кп.бр. 6805/3 КО Војка), општина Стара
Пазова, из разлога што ималац лиценце, по истеку уговора о закупу енергетског објекта - станице за
снабдевање горивом превозних средстава у Војци, улица Цара Душана бб (кп.бр.6805/3 КО Војка),
општина Стара Пазова, није доставио нови доказ о правном основу коришћења предметне станице.

Поднеском од 27.09.2017. године ималац лиценце обавестио је Агенцију да више не обавља
лиценцирану делатност на станици за снабдевање горивом превозних средстава у Београду, Јурија
Гагарина бб (кп.бр. 3347/17 КО Нови Београд), општина Нови Београд, јер је иста издата у закуп
предузећу "ЕНЕРГОЖУПА" доо Александровац, и истовремено је затражи о измену решења о
издавању лиценце, тако да се из истог изузме наведена станица, па је решењем ове Агенције број:
311.02-12/2014-Л-1 од 17.10.2017. године измењено решење којим је издата лиценца.

Решење о издавању лиценце издато је пошто је испуњен, између осталог, и услов у погледу
правног основа коришћења енергетског објекта на коме се обавља лиценцирана делатност и то
достављањем доказа о правном основу коришћења станице за снабдевање горивом превозних
средстава у Инђији, Краља Петра Првог бб (кп.бр. 7550/2 КО Инђија) - Уговора о закупу закљученог
е између закуподавца "ПЛАН" доо из Новог Сада и закупца "ВУК-ПЕТРОЛ" доо из Београда на
одређено време, у трајању од 5 година почев од 01.02.2013. године, уз обавезу имаоца лиценце да
под претњом привременог а потом и трајног одузимања лиценце обавести ову Агенцију о
продужавању рока на који је предметни уговор закључен.

С обзиром да по истеку рока на који је уговор о закупу закључен ималац лиценце није
обавестио ову Агенцију о новом року на који је уговор закључен, поднеском број: 311.02-12/2014-Л-1
од 05.02.2018. године позван је да у року од 8 дана од пријема овог дописа Агенцији достави нови
доказ о правном основу коришћења енергетског објекта на којем се обавља лиценцирана делатност
- станице у Инђији, Краља Петра Првог бб (кп.бр. 7550/2 КО Инђија). Достава предметног поднеска
број: 311.02-12/2014-Л-1 од 05.02.2018. године покушана је 09.02.2018. године, 21.02.2018. године,
26.02.2018. године и 06.03.2018. године али се писмено сваки пут вратило као неуручено уз
напомену поштоноше да је ималац лиценце непознат на адреси. Увидом у Регистар привредних
субјеката дана 14.02.2018. године утврђено је да се ималац лиценце налазио на адреси на коју су му
писмена упућивана и то: Београд - Гроцка, Жикице Јовановића Шпанца 67. Стога је достава
извршена објављивањем писмена на веб презентацији и огласној табли органа дана 09.03.2018.
године, те се по истеку 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли
органа јавно достављање сматра извршеним, сходно члану 78. ст. 2. и. 3. Закона о општем
управном поступку. Дана 04.05.2018. године Увидом у Регистар привредних субјеката утврђено је да
се ималац лиценце налази на адреси: Београд - Вождовац, Булевар Ослобођења 245.

Ставом 1 тач. 7) диспозитива решења број: 311.02-12/2014-Л-1 од 10.12.2014. године, којим је
Друштву за трговину и услуге, ехроrt-imроrt "ВУК-ПЕТРОЛ" доо Београд издата лиценца, утврђено је
да је обавеза имаоца лиценце да писмено извештава Агенцију о свакој промени од значаја за оцену
испуњености услова под којима је издата лиценца, између осталог и о промени везаној за
енергетски објекат у којем се обавља лиценцирана делатност, а ставом 1 тач. 5) диспозитива
решења утврђено да услови под којима је издата лиценца за обављање лиценциране енергетске
делатности морају бити испуњени за све време важења лиценце.

Како ималац лиценце није доставио овој Агенцији нови доказ о правном основу коришћења
енергетског објекта на којем се обавља лиценцирана делатност - станице у Инђији, Краља Петра
Првог бб (кп.бр. 7550/2 КО Инђија), то је ималац лиценце престао да испуњава услове за издавање
лиценце прописане чл. 22. став 1. тач. 8) Закона о енергетици, у погледу правног основа коришћења
енергетског објекта у којем се обавља енергетска делатност, а што је разлог за одузимање лиценце,
у делу који се односи на овај енергетски објекат.
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•

Чланом 25. Закона о енергетици прописано је да се лиценца привремено одузима
енергетском субјекту, између осталог, и ако престане да испуњава један или више услова из члана
22, овог закона, као и ако не извршава обавезе утврђене решењем о издавању лиценце, Ако
енергетски субјект у року утврђеном решењем о привременом одузимању лиценце не отклони
разлоге због којих је лиценца привремено одузета, Агенција доноси решење којим се лиценца трајно
одузима,

Чланом 90, став 3. Закона о општем управном поступку прописано је да пре покретања
поступка по службеној дужности који није у интересу странке орган прибавља информације и
предузима радње да би утврдио да ли су испуњени услови за покретање поступка и, ако јесу, доноси
акт о покретању поступка (закључак, налог и сл),

Како је на основу изнетог утврђено да су испуњени услови за покретање поступка
одузимања лиценце по службеној дужности, то је Савет Агенције за енергетику Републике Србије на
6, седници од 11,05,2018, године, сходно чп, 90, став 3, и 146, Закона о општем управном поступку,
одлучио као у диспозитиву.

Упутство о правном средству:
Против овог закључка није допуштена жалба. Овај Закључак се може побијати жалбом против
решења првостепеног органа,

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

Закључак доставити:
1, Друштву за трговину и услуге, ехроrt-imроrt "ВУК-ПЕТРОЛ" доо Беогр
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