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Техничка спецификација  

Набавка електричне енергије за потребе Градске општине Савски венац, јн.бр.2021/14 

 

 

Врста добара: Електрична енергија (закључење уговора о потпуном снабдевању). 

 

Количине kwh електричне енергије из Техничке спецификације представљају пројектоване 

вредности на бази потрошње у претходном уговорном периоду, за наредни уговорни период у 

трајању од 24 месецa од дана примене уговора. 

Оквирне количине потрошње процењене за наредни период за који се расписује набавка су дате у 

табели бр. 1, а понуђачима су основ за понуђену цену. 

Наручилац признаје одступања у утрошеним количинама активне електричне енергије током 

трајања уговора, с тим да вредност уговора не може прећи износ планираних средстава за 

предметну набавку. 

 

Табела бр. 1 

Оквирна потрошња у kWh по тарифама: 

Предмет набавке 
Јединица 

мере 

Процењена количина 

за период 

снабдевања 

Период снабдевања 

Активна електрична енергија ВТ kWh 900.000 
24 месеца од дана 

закључења Уговора 

Активна електрична енергија НТ kWh 320.000 
24 месеца од дана 

закључења Уговора 

Активна електрична енергија ЈТ kWh 100.000 
24 месеца од дана 

закључења Уговора 

 

Количина електричне енергије током трајања уговора о јавној набавци, односно током периода 

снабдевања, одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца) на местима 

примопредаје. 

 

Динамика испоруке: испорука се врши 24 сата свакодневно (радним даном, викендом и 

државним и верским празником), а обрачун потрошње се врши месечно, у периоду од 24 

(двадесетчетири) месецa од дана примене уговора по ценама kWh понуђача за обрачунске 

количине електричне енергије. 

Потрошња Наручиоца по мерним местима и категорији потрошње у периоду од 24 месецa 

(табела 1 и табела 2) је саставни део Техничке спецификације добара и представља 

орјентациону информацију за давање понуде. 

 

Балансна одговорност: Понуђач (Снабдевач) је балансно одговоран за место примопредаје купцу 

(наручиоцу). 

Врста продаје: Стална и гарантована. 

 

Техничке карактеристике: У складу са документом „Одлука о усвајању правила о раду тржишта 

електричне енергије" („Сл. гласник РС" бр.120/12 и 120/2014.). 

 

Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима 

рада преносног система („Сл. гласник РС", бр. 60/2020), и Правилима о раду дистрибутивног 

система („Сл. гласник РС", бр. 71/2017) и Изменама правила о раду дистрибутивног система („Сл. 

гласник РС", бр. 14/2019) и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом 

(„Сл. гласник РС" бр. 63/2013 и 91/2018). 
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Место испоруке добара: Објекти општинске управе у ул. Кнеза Милоша бр. 47, Кнеза Милоша бр. 

69. и Кнеза Милоша бр. 99, у свим објектима месних заједница ГО Савски венац и другим 

објектима као што је наведено у Табели бр. 2. 

 

Табела бр. 2 

Спецификација мерних места Градске општине Савски венац 

Ред. 
број 

Адреса мерног места 
Место 

мерења 
Број 

бројила 

Одобрена 

снага 

(kW) 

Категорија 

Напонски 

ниво 
Бројило 

1. 
М.З. Топчидерско брдо Сењак 

Андре Николића 3. 
17945450 1502962 17.25 

широка 

потрошња 
двотарифно 

2. 
М.З. Зелени венац  
Поп Лукина 17. 

6227050 720425 17.25 
широка 

потрошња 
једнотарифно 

3. 
М.З. Војвода Мишић 
Динарска 14. 

12056590 318725 17.25 
широка 

потрошња 
једнотарифно 

4. 
М.З. Дедиње 
Бул.К. А. Карађођевића 29. 

39887240 418530 17.25 
широка 

потрошња 
једнотарифно 

5. 
М.З. Дедиње 
Бул.К. А. Карађођевића 29. 

45998192 431723 17.25 
широка 

потрошња 
једнотарифно 

6. 
М.З. Гаврила Принципа 
Балканска 34. 

81573163 7960063 17.3 
широка 

потрошња 
двотарифно 

7. 
М.З. Стјепана Филиповића 

Стјепана Филиповића 28/а 
95666810 475513 44.25 

ниска 

потрошња 
ниска напон 

7а. 
М.З. Стјепана Филиповића 

Стјепана Филиповића 28/а 
95666810 8838380 44.25 

ниска 

потрошња 
ниска напон 

8. 
М.З. Западни Врачар 
Светозара Марковића 79. 

94161590 50001475 117.99 
ниска 

потрошња 
ниска напон 

9. 
М.З. Западни врачар 
Светозара Марковића 79. 

97024171 31141 17.25 
широка 

потрошња 
двотарифно 

10. 
М.З. Слободан Пенезић Крцун 
Др. Александра Костића 15. 

23395720 2944797 17.25 
широка 

потрошња 
једнотарифно 

11. 
М.З. 4.јули 
Миленка Веснића 3. 

81813310 107131 34.6 
широка 

потрошња 
двотарифно 

12. 
М.З. 4.јули 
Миленка Веснића 3. Ст. локал 

21284040 460347 22.08 
широка 

потрошња 
двотарифно 

13. 
ГО Савски венац  
Хидроцил, Кнеза Милоша 69. 

21629490 118826 4.4 
широка 

потрошња 
једнотарифно 

14. 
ГО Савски венац  
Кнеза Милоша 69. 

94164800 475630 117.99 
ниска 

потрошња 
ниска напон 

14а. 
ГО Савски венац  
Кнеза Милоша 69. 

94164800 8847177 117.99 
ниска 

потрошња 
ниска напон 

15. 
ГО Савски венац  
Кнеза Милоша 47. 

81612680 10664017 171 
ниска 

потрошња 
ниска напон 

16. 
ГО Савски венац 
Кнеза Милоша 47. 

91579011 3640083 17.25 
широка 

потрошња 
двотарифно 

17. 
ГО Савски венац 
Кнеза Милоша 99. 

19789331 41327 17.25 
широка 

потрошња 
једнотарифно 

18. 
ГО Савски венац  
Кнеза Милоша 99. 

19789591 80589 43.5 
широка 

потрошња 
једнотарифно 
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19. Краљице Наталије 64. 9858721 2255520 17.25 
широка 

потрошња 
једнотарифно 

20. Краљице Наталије 64. 9858801 10751911 5.75 
широка 

потрошња 
једнотарифно 

21. Гаврила Принципа 9 81488280 7576970 27,70 
широка 

потрошња 
двотарифно 

22. 
“Borex” 
  Стјепана Филиповића 28/а 

21283892 455570 17,25 
широка 

потрошња 
двотарифно 

23. 
“Flash Company” 
  Поп  Лукина 17     

 

 

Мерна места купца (наручиоца) прикључена су на дистрибутивни систем у категорији потрошње 

на ниском напону и широка потрошња. 

 

Приступ систему и балансна одговорност: Понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву на свом 

меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача , којом се обавезује да ће, уколико 

му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу са чланом 188. 

став 3. Закона о енергетици ( Сл. Гласник Р.Србије 145/14 и 95/18 и др. закон и 40/2021), односно 

да ће одмах по потписивању уговора о јавној набавци добара, закључити: 

1) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и 

2) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: у погледу квалитета испоруке и 

снабдевања електричном енергијом примењују се одредбе из чл. 215 Закона о eнергетици. 

 

Рекламација: У случају утврђених недостатака у квалитету и обиму испорученог добра, понуђач се 

обавезује да се у року од 15 дана, од дана пријема писане рекламације изјасни на наводе из 

рекламације писаним путем, под претњом последица због пропуштања. 

 

Цена: Цена се исказује у динарима, без обрачунатог пореза на додату вредност. 

Укупна понуђена цена, која се уписује у Образац понуде служи за рангирање понуђача, а уговор о 

јавној набавци се закључује до процењене вредности ове набавке. 

Цена обухвата цену електричне енергије са балансном одговорношћу у складу са Законом о 

енергетици, набавку и испоруку електричне енергије. 

Обавеза је понуђача да искажу јединичну јединствену цену к\А/И електричне енергије за 

испоручна места како за испоручна места са једнотарифним бројилом, тако и за испоручна места 

са двотарифним бројилом. 

 

Обрачунска величина која се користи за фактурисање испоручене активне енергије је: 

- активна енергија у вишој и нижој тарифи  (к\А/И) 

- реактивна енергија (куАгИ) 

- прекомерна реактивна енергија (куАгИ) 

- одобрена снага ( к\А/) 

- прекомерна снага ( к\А/) 

Обрачунске величине које се користе за фактурисање накнаде су: - активна енергија у 

јединственој тарифи (к\А/И). Цена не обухвата трошкове приступа и коришћења система за 

пренос електричне енергије ни трошкове приступа и коришћења система за дистрибуцију 

електричне енергије, као ни накнаду за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије 

и акцизе за утрошену електричну енергију. 

Наведене пратеће трошкове понуђач ће, посебно исказати у фактури и фактурисати наручиоцу 

сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје наручиоца, уз примену 
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ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за 

дистрибуцију електричне енергије, а у складу са важећом Одлуком о цени приступа систему за 

дистрибуцију електричне енергије („Службени гласник РС» 77/2019), односно у ускладу 

Методологијa за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање ("Службени 

гласник РС", бр. 84 од 8. августа 2014, 109 од 25. децембра 2015, 105 од 26. децембра 2016, 79 од 

25. августа 2017, 99 од 18. децембра 2018, 158 од 29. децембра 2020.) и подзаконским актима 

који уређују ову област. 

 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 

Закона ЈН. 

 

Начин плаћања: На месечном нивоу, након испоручене фактуре Снабдевача. Купац је дужан да 

изврши исплату по пријему оригиналног рачуна, до 15 дана од дана пријема фактуре. 

 
Период важења уговора: Уговор ће бити закључен за период до 24 (двадесетчетири) месеца, 
почиње да се примењује почев од дана престанка важења претходно закљученог угвоора за ову 
јавну набавку, а важење Уговора може престати и пре рока, услед утрошка расположивих 
средстава. 


