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 На основу члана 193. став 1. Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 
145/14 и 98/18 ), Министарство рударства и енергетике оглашава: 
 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ  
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА СНАБДЕВАЧА КОЈИ ЋЕ ОБАВЉАТИ 

РЕЗЕРВНО СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ  
 
 
 

1. Министарство рударства и енергетике, на основу члана 193. став 2. Закона о 
енергетици („Службени гласник РС” бр. 145/14 и 98/18), позива заинтересована 
домаћа правна лица и предузетнике (у даљем тексту: подносилац пријаве) да 
поднесу пријаве за избор снабдевача који ће обављати резервно снабдевање 
електричном енергијом крајњих купаца који немају право на гарантовано 
снабдевање, у свему према тендерској документацији. 
У складу са чланом 192. став 1. Закона о енергетици, право на резервно 
снабдевање има крајњи купац електричне енергије који нема право на 
гарантовано снабдевање. Ово право се остварује без захтева крајњег купца, а 
почиње престанком уговора о снабдевању са ранијим снабдевачем, у случају: 
стечаја или ликвидације снабдевача који је до тада снабдевао крајњег купца; 
престанка или одузимања лиценце снабдевачу који је до тада снабдевао крајњег 
купца; да крајњи купац није нашао новог снабдевача након престанка уговора о 
снабдевању са претходним, осим ако је престанак уговора последица 
неизвршавања обавеза плаћања купца; да крајњи купац није нашао новог 
снабдевача након престанка уговора о снабдевању са претходним, а припада 
категорији купаца којима се не може обуставити испорука електричне енергије 
у случају неизвршавања обавеза, у складу са Законом о енергетици. 

2. Заинтересовани подносилац пријаве доставља пријаву на преузетој тендерској 
документацији са попуњеним обрасцима уз потпис овлашћеног лица на 
назначеним местима. Пријава мора бити јасна и недвосмислена и да у прилогу 
садржи све тражене доказе за испуњеност услова за учешће на јавном тендеру. 

3. Подносилац пријаве је дужан да пријаву преда у запечаћеној и обезбеђеној 
коверти или кутији како би се приликом отварања пријава могло са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. Пријава се подноси путем поште или преко 
писарнице републичких органа управе, са назнаком назива тендера и броја јавног 
позива, на следећу адресу: 



 
     Министарство рударства и енергетике, 

11000 Београд, Немањина 22-26,  
са назнаком: ,,ПРИЈАВА - НЕ ОТВАРАТИ” 

за Јавни тендер за избор резервног снабдевача електричном енергијом 
 
На полеђини коверте или кутије назначити назив и адресу подносиоца 
пријаве. 

4. Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања позива за 
подношење пријава на интернет страници Министарства рударства и енергетике 
(www.mre.gov.rs). Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну на 
наведену адресу најкасније 04.11.2020. године до 1100 часова, без обзира на 
начин на који је послата. Пријава важи 60 дана од дана отварања пријава. 
Отварање пријава обавиће се јавно, 04.11.2020. године у 1200 часова, у 
просторијама Министарства рударства и енергетике у Београду, Краља Милана 
36, сала на I спрату. Представници подносилаца пријава који су поднели пријаву, 
пре почетка поступка отварања пријава морају предати посебно писмено 
овлашћење за присуство отварању пријава издато на меморандуму подносиоца 
пријаве, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. 

5. Комисија за јавни тендер ће сачинити предлог одлуке за избор резервног 
снабдевача у року од 5 (пет) дана од дана отварања пријава. 

6.  Министарство рударства и енергетике задржава право да одустане од избора 
резервног снабдевача електричном енергијом уколико пријаве нису 
прихватљиве. 

7. Критеријум за избор најповољније пријаве је најнижа понуђена цена. У случају 
да два или више подносиоца пријаве имају исту понуђену цену, предност има 
подносилац пријаве који има повољније показатеље из Извештаја о бонитету за 
јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, који садржи основне 
податке, сажети биланс стања и биланс успеха, показатеље за оцену бонитета за 
2017, 2018. и 2019. годину и податке о данима неликвидности за последњих шест 
месеци (април, мај, јун, јул, август и септембар 2020. године). 

8. Снабдевач који ће обављати резервно снабдевање електричном енергијом бира 
се за период од две године.  

9. Изабрани снабдевач који ће обављати резервно снабдевање електричном 
енергијом ће са крајњим купцем који нема право на гарантовано снабдевање 
закључити уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем, на 
основу елемената уговора који су садржани у тендерској документацији.  

10. На основу одредбе члана 192. став 5. Закона о енергетици, резервно снабдевање 
може непрекидно трајати најдуже 60 дана. 

11. Заинтересовани подносиоци пријава могу преузети тендерску документацију са 
интернет странице Министарства рударства и енергетике, под „Јавни тендери” 
линк „Тендерска документација”. Сва додатна питања у вези са припремањем 
пријаве подносилац пријаве може упутити на електронску адресу 
marina.andrijasevic@mrе.gov.rs, а одговор ће бити објављен на званичној 
интернет страници овог министарства. 

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