
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 311.02-69/2012-Л-1
Датум: 22.03.2019. године
Београд, Теразије 51V

АН

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, поступајући по службеној дужности у
предмету одузимања лиценце "VOLUX PETROL" ДОО Прељина - у стечају, са седиштем у Прељини,
Чачак, Магистрални пут М 22, издате решењем Агенције за енергетику Републике Србије број:
311.02-69/2012-Л-1 од 13.08.2013. 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 44.
седници од 22.03.2019. године, донео је

ЗАКЉУЧАК

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ОДУЗИМАЊА ЛИЦЕНЦЕ .уошх PETROL" ДОО Прељина - у
стечају, са седиштем у Прељини, Чачак, Магистрални пут М 22, матични број 20844523, ПИБ
107651678, издате решењем Агенције за енергетику Републике Србије број: 311.02-69/2012-Л-1 од
13.08.2013. године, за обављање енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на
станицама за снабдевање превозних средстава.

Образложење

Решењем Агенције за енергетику Републике Србије број: 311.02-69/2012-Л-1 од 13.08.2013.
године издата је "VOLUX-PETROL" Д.О.о. Београд - Нови Београд, са седиштем у Београду - Нови
Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића број 30а, које друштво је променило седиште и налази се на
адреси: Прељина, Чачак, Магистрални пут М 22, лиценца за обављање енергетске делатности
трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање превозних средстава.

Чланом 22. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145114 и 95/18 - др. закон)
прописани су услови за издавање лиценце за обављање енергетске делатности.

У поступку доношења решења о издавању лиценце број: 311.02-69/2012-Л-1 од 13.08.2013.
године цењени су сви законом прописани услови за издавање лиценце. Поменуто решење о
издавању лиценце донето је пошто је испуњен, између осталог, и услов да над подносиоцем захтева
није покренут поступак етечаја, достављањем доказа да над "VOLUX PETROL" ДОО Прељина није
отворен поступак стечаја, и то потврде Привредног суда у Београду, ПОСЛ.Бр. Ст.сп. 194/2013 од
22.02.2013. године.

Ставом 1. тачка 5) диспозитива решења број: 311.02-69/2012-Л-1 од 13.08.2013. године, којим
је "VOLUX PETROL" ДОО Прељина издата лиценца, утврђено је да услови под којима је издата
лиценца за обављање лиценциране енергетске делатности морају бити иепуњени за све време
важења лиценце.



Након издавања лиценце назначеном енергетском субјекту, увидом у Регистар привредних
субјеката који води Агенција за привредне регистре дана 13.03.2019. године, утврђено је да је
решењем Привредног суда у Чачку, Посл. Бр. 3. Ст. 9/2018 од 27.04.2018. године над лиценцираним
енергетским субјектом "VOLUX PETROL" ДОО Прељина отворен стечајни поступак, а да се за
стечајног управника именује Ацо Милошевић из Прилика, Ивањица.

Како је чињеница стечаја неспорна, то је "VOLUX PETROL" ДОО Прељина - у стечају
престало да испуњава услов за издавање лиценце прописан чланом 22. став 1. тачка 9) Закона о
енергетици, а што је разлог за одузимање лиценце.

Према члану 25. став 1. тачка 1) Закона о енергетици, лиценца се привремено одузима
енергетском субјекту који престане да испуњава један или више услова из члана 22. овог закона.
Такође, ст. 2. и 4. истог члана прописано је да Агенција о привременом одузимању лиценце доноси
решење и одређује рок за отклањање недостатака због којих се привремено одузима лиценца, који
не може бити краћи од 30 дана нити дужи од 90 дана, а у случају да енергетски субјект у
остављеном року не отклони недостатке због којих је лиценца привремено одузета, лиценца се
одузима трајно.

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
44. седници од 22.03.2019. године, сагласно члану 146. Закона о општем управном поступку,
одлучио као у диспозитиву закључка.

Упутство о правном средству:
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, нити се може покренути управни спор. Овај
закључак се може побијати жалбом против решења првостепеног органа.
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