
На основу члана 40. став 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, 
број 145/14), Комисија за спровођење поступка за избор кандидата за председника и 
чланове Савета Агенције за енергетику Републике Србије, образована Одлуком Владе о 
образовању Комисије за спровођење поступка за избор кандидата за председника и 
чланове Савета Агенције за енергетику 05 Број 02-457/2017 од 24. јануара 2017. године 
(„Службени гласник РС“, број 5/17) (у даљем тексту: Комисија), расписује 
 
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА ЗА ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВЕ САВЕТА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
I Орган у коме се врши избор:  
Савет Агенције за енергетику Републике Србије 
 
II Функције за које се врши избор 
 

1) Председник Савета Агенције за енергетику Републике Србије - 1 лице; 
2) Члан Савета Агенције за енергетику Републике Србије - 4 лица; 

 
Трајање мандата и место рада: Председник Савета се бира на период од 

седам година, два члана Савета се бирају на период од шест година, два члана Савета се 
бирају на период од пет година, а место рада је Београд, Теразије, број 5. 

 
III Услови које кандидат мора да испуњава за избор 
 

1) За председника и чланове Савета могу се бирати лица која су држављани 
Републике Србије и која имају високо стручно образовање техничке, правне или 
економске струке и најмање десет година радног искуства у области енергетике. 

2) За председника и члана Савета не могу се бирати посланици у Народној 
скупштини, као ни посланици у скупштини аутономне покрајине, одборници, друга 
изабрана и постављена лица, нити функционери у органима политичких странака; 
власници или сувласници у енергетским субјектима, као ни лица којима су брачни 
другови, деца или сродници у правој линији независно од степена сродства или побочни 
сродници закључно са другим степеном сродства, власници или сувласници у енергетским 
субјектима; лица која су правноснажно осуђена за кривична дела против службене 
дужности, корупцију, превару или за друга кривична дела која их чине неподобним за 
обављање функције на коју се бирају. 
 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ОБЕ ФУНКЦИЈЕ: 
 

IV Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати за председника и чланове Савета 
Агенције за енергетику Републике Србије подносе: 

 
1) уверење о држављанству; 



2) извод из матичне књиге рођених;  
3) диплому о стручној спреми; 
4) исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, 

решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство); 

5) доказе о стручном усавршавању (уколико их има); 
6) доказе о посебним областима знања (уколико их има); 
7) доказе о објављеним научним / стручним радовима (уколико их има). 

 
V Изјаве које се прилажу уз пријаву на конкурс: 

 
1) изјава да кандидат није функционер у органима политичке странке; 
2) изјава да кандидат није власник или сувласник у енергетским 

субјектима, као ни да му брачни друг, деца или сродници у правој линији независно од 
степена сродства или побочни сродници закључно са другим степеном сродства, нису 
власници или сувласници у енергетским субјектима; 

3) изјава да кандидат није правноснажно осуђен за кривично дело 
против службене дужности, корупцију, превару или за друго кривично дело које га чини 
неподобним за обављање функције на коју се бира;  

4) изјава којом се кандидат опредељује да ће податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција прибавити сам (уколико одлучи да их прибави сам). 
 

Изјаве наведене под тачкама 1 - 4 којe се прилажу уз пријаву на конкурс је 
могуће преузети на интеренет презентацији Министарства рударства и енергетике 
www.mre.gov.rs. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код 
јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази моги бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама 
као поверени посао). Документа која су оверена пре 1. марта 2017. године, могу бити 
оверена у општини или суду. 

 
VI Садржина пријаве  

 
Пријава на конкурс садржи: 
 
1) име и презиме кандидата; 
2) датум рођења; 
3) адресу становања, контакт телефон; 
4) податак о томе за коју функцију кандидат подноси пријаву; 
5) податке о образовању; 
6) податке о врсти и дужини радног искуства са кратким описом 

послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорностима 
на тим пословима; 

7) податке о научним и стручним радовима уколико их кандидат 
поседује; 

http://www.mre.gov.rs/


8) податке о стручном усавршавању, уколико га је кандидат похађао; 
9) податке о посебним областима знања, уколико их кандидат има. 
  
Кандидат који конкурише на обе функције, подноси појединачне пријаве у 

којима наводи за коју функцију конкурише, као и уз коју од пријава је приложио тражене 
доказе.  

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана. 
 

Напомена: Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за 
једну од две могућности - да орган прибави податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учинити сам.  

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених. 

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би 
орган могао даље да поступа. 

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) 
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са 
законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води 
службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се 
покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не 
поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће 
се сматрати неуредним (члан 103. став 3).  

 
VII Рок за подношење пријаве 
 
Пријава на јавни конкурс се подноси у року од 15 дана од дана објављивања 

јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, a рок почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања.  

 
VIII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: 
 
Министарство рударства и енергетике, 11000 Београд, Краља Милана 36 са 

назнаком „За јавни конкурс - избор кандидата за председника и чланове Савета Агенције 
за енергетику Републике Србије”. 

 
Лицe које je задуженo за давање обавештења о јавном конкурсу: 
 
Алекса Терзић, телефон: 011/3604444 
 
IX Подаци о изборном поступку 
 
Влада, у року од 30 дана од дана пријема мишљења Комисије утврђује 

предлог кандидата за председника и чланове Савета Агенције за енергетике који 



испуњавају критеријуме за избор, поштујући услове из чланова 41, 42. и 43. став 2. Закона 
о енергетици и доставља га Народној скупштини. 

Народна скупштина врши избор председника и чланова Савета поштујући 
услове чланова 41, 42. и 43. став 2. Закона о енергетици.  

Ако Комисија не може дати мишљење непосредним увидом у поднете 
пријаве и доказе који су приложени уз њих, нити на основу службених података којима 
располаже, са кандидатима чије су пријаве биле благовремене и уз чије су пријаве 
приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за избор на функцију, може се 
обавити усмени разговор у просторијама Министарства рударства и енергетике на адреси 
ул. Краља Милана 36, 11000 Београд, почев од 21. августа 2017. године, о чему ће ти 
кандидати бити обавештени телефоном или телеграмом на бројеве телефона или адресе 
становања које су навели у пријави. 

 
Напомене: Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику Републике 

Србије“, дневном листу „Политика“, као и на интернет презентацији Министарства 
рударства и енергетике. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су 
употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.  


