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АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: 311.02-75/2016-Л-1
Датум: 09.07.2020. године
Београд, Теразије 51V

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, поступајући по службеној дужности у
предмету одузимања лиценце "ИМПУЛС ПЕТРОЛ" д.о.о. Нови Сад, са седиштем у Новом Саду,
Светозара Милетића број 51/19, издате Решењем Агенције за енергетику Републике Србије број:
311.02-75/2016-Л-1 од 06.09.2016. године за обављање енергетске делатности трговине нафтом,
дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом, на основу члана 90. став 3. и
члана 146. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16, 95/18"Др.закон) и
члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ("Службени гласник РС", број 52/05), на
101. седници од 09.07.2020. године, донео је

ЗАКЉУЧАК

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ОДУЗИМАЊА ЛИЦЕНЦЕ "ИМПУЛС ПЕТРОЛ" Д.О.о. Нови Сад, са
седиштем у Новом Саду, Светозара Милетића број 51/19, матични број 21177202, ПИБ 109410415
издате Решењем Агенције за енергетику Републике Србије број: 311.02-75/2016-Л-1 од 06.09.2016.
године за обављање енергетске делатности трговине нафтом, деривати ма нафте, биогоривима и
компримованим природним гасом.

О бразложе њ е

Решењем Агенције за енергетику Републике Србије број: 311.02-75/2016-Л-1 од 06.09.2016.
године издата је "ИМПУЛС ПЕТРОЛ" Д.О.о. Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, Светозара
Милетића број 51/19, матични број 21177202, ПИБ 109410415, лиценца за обављање енергетске
делатности трговине нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом,
под условима утврђеним тач. 1)-10). диспозитива овог решења, у скnадишту ЈКП "Градска топлана"
које се налази у Нишу, локација "Криви вир", у улици Благоја Паровића број 3, на кп.бр. 6243/22,
6243/23, 6243/24, 6242/11 и 6243/38 КО Ниш-Ћеле кула.

Имајући у виду. да је лиценца издата решењем ове Агенције број: 311.02-75/2016-Л-1 од
06.09.2016. године, између осталог, и на основу Уговор о закупу резервоара који је закључен између
закуподавца ЈКП "Градска l;оплана" Ниш, и закупца ,ИМПУЛС ПЕТРОЛ" д.О.О. Нови Сад на период
до 01.06.2020. године, тојеподнеском ове Агенције број: 311.02-75/2016-Л-1 од 01.06.2020. године
ималац л~ченце позван да овој Агенцији, у року од три дана, од дана пријема овог поднеска,
достави НОВ.~,1\а~азо rpaBHoM основу коришћења скnадишта ЈКП "Градска топлана" које се налази у
Нишу, локација,Криви вир", у улици Благоја Паровића број 3, на кп.бр. 6243/22, 6243/23, 6243/24,
6242/11 и 6243/38 КО Ниш-Ћеле кула, на којем обавља енергетску делатност трговине нафтом,
дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом по основу издате лиценце.
Предметни поднесак уручен је имаоцу лиценце, према повратници у списима предмета, дана
22.06.2020. године, али по истом, до данас, није поступио.
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Ставом 1 тач. 7) диспозитива решења број: 311.02-75/2016-Л-1 од 06.09.2016. године, којим је
"ИМПУЛС ПЕТРОЛ" Д.О.о. Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, Светозара Милетића број 51/19
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 лиценци рана 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 - складишта ЈКП "Градска топлана"
које се налази у Нишу, локација "Криви вир", у улици Благоја Паровића број 3, на кп.бр. 6243/22,
6243/23, 6243/24, 6242111 и 6243/38 КО Ниш-Ћеле кула, 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.

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
101. седници од 09.07.2020. године, сходно чл. 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.

Закључак доставити:
1. "ИМПУЛС ПЕТРОЛ" д.о.о. Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, Свет
2. Министарству трговине, туризма и телекомуникација - Сектор тржишне
3. Архиви
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