
АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Број: З11.02-12З/2016-Л-1
Датум: 04.11.2022. године
Београд, Теразије 5N

АН

Савет Агенције за енергетику Републике Србије, поступајући по захтеву "ИНТЕР ПЕТРОЛ
2016" доо Београд, са седиштем у Лештанима, општина Гроцка, улица Плантажа број 7, од
27.09.2022. године, за укидање правноснажног решења Агенције за енергетику Републике Србије
број: З11.02-123/2016-Л-1од 29.09.2016. године, којим је овом друштву издата лиценца за обављање
енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на станицама за снабдевање
превозних средстава, на основу члана 49. став 1. и члана 27. став 4. Закона о енергетици
("Службени гласник РС", бр. 145/14, 95118 - др. закон и 40/21), члана 59. став 2. Закона о општем
управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) и члана 12.
Статута Агенције за енергетику Републике Србије ("Службени гласник РС", број 52/05), на 214.
седници од 04.11.2022. године, донео је

РЕШЕЊЕ

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев "ИНТЕР ПЕТРОЛ 2016" доо Београд, са седиштем у Лештанима,
општина Гроцка, улица Плантажа број 7, матични број 21177989, ПИБ 109414515, од 27.09.2022.
године, за укидање лиценце за обављање енергетске делатности трговине моторним и другим
горивима на станицама за снабдевање превозних средстава, као неуредан.

Образложење

"ИНТЕР ПЕТРОn 2016" доо Београд, са седиштем у Лештанима, општина Гроцка, улица
Плантажа број 7, поднело је овом органу, дана 27.09.2022. године, захтев за укидање лиценце за
обављање енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на станицама за
снабдевање превозних средстава.

Чланом 59. став 1. Закона о општем управном поступку прописана је да је поднесак
неуредан ако има недостатке који орган спречавају да поступа по њему, ако није разумљив или ако
није потпун. У том случају орган у року од осам дана од пријема поднеска обавештава подносиоца
на који начин да уреди поднесак и то у року који не може бити краћи од осам дана, уз упозорење на
правне последице ако не уреди поднесак у року. Ставом 2. истог члана прописано је да ако поднесак
не буде уређен у року, орган решењем одбацује поднесак.

Како је утврђено да наведени захтев није уредан јер није потписан од стране овлашћеног
лица, подносилац захтева је позивом за уређење поднеска, број: 311.02-123/2016-Л-1од 28.09.2022.
године, позван да уреди поднесак, односно отклони недостатке, у року од осам дана од дана
пријема позива, уз упозорење да ће поднесак бити одбачен ако не буде уређен у року.

Достава предметног позива покушана је дана 30.09.2022. године, али се писмено вратило
као неуручено, уз напомену достављача да је прималац непознат на адреси. Стога је извршена



провера података о привредном друштву на сајту Агенције за привредне регистре и утврђено је да
се седиште привредног друштва "ИНТЕР ПЕТРОЛ 2016" дао Београд и даље налази на адреси у
Лештанима, општи на Гроцка, улица Плантажа број 7. Имајући у виду да је достава писмена
покушана управо на ову адресу, као званичу адресу седишта из јавног регистра, да привредно
друштво нема посебну адресу за пријем поште, као и да је писмено враћено са напоменом да је
прималац непознат, то је достава извршена објављиваљем позива на веб презентацији и огласној
табли органа дана 07.10.2022. године, сходно члану 78. став 2. Закона о општем управном поступку.
Сагласно ставу з. наведеног члана сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15
дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа.

С обзиром да странка није уредила поднесак у остављеном року, Савет Агенције за
енергетику Републике Србије је на 214. седници од 04.11.2022. године, сходно члану 59. став 2.
Закона о општем управном поступку, одлучио као у диспозитиву решења.

Упутство о правном средству:
Против овог решења допуштена је жалба Министарству рударства и енергетике Републике Србије у
року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се подноси преко ове Агенције, таксирана са
490,00 динара административне таксе.
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