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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
На основу члана 170. став 3. тачка 2. и члана 171. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ 

145/2014), закључује уговор о јавној набавци електричне енергије: 

- Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца на 

месту примопредаје током периода снабдевања; 

- Снабдевач је балансно одговоран за место примопредаје купца. 
 

 Капацитет испоруке: према спецификацији у прилогу – на бази процењених месечних 

потреба датих у табели 

 

 Период испоруке: Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 h сваког 

дана од дана закључивања уговора у трајању од 12 месеци од дана закључења уговора.  У 

случају промене снабдевача, испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 h 

сваког дана од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила), 

у периоду од 12 месеци од дана промене снабдевача; 

 

 Количина енергије: Електрична енергија  према стварно испорученој количини електричне 

енергије за обрачунски период (закључење уговора о потпуном снабдевању) на местима 

примопредаје током периода снабдевања, укључујући и сва нова мерна места током периода 

снабдевања; 

 

 Kвалитет испоруке и испоручене енергије: Квалитет испоручене енергије у складу са 

Правилима о раду преносног система („Службени гласник Републике Србије“ број 79, од 

29.07.2014. године), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредби о условима 

испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/2013); 

 

 Место испоруке: Мерна места, наведена у спецификацији, за објекте прикључене на 

преносни систем ЈП ЕМС, у категорији потрошњена ниском напону и широкој потрошњи, 

укључујући и сва нова мерна места током периода снабдевања. 

 

 Понуђач је дужан да уз понуду достави и Изјаву на свом меморандуму, потписану од стране 

одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде 

додељен уговор о јавној набавци, поступити у складу са чланом 141. став 5. Закона о 

енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити: 

 Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат Наручиоца 

прикључен и  

 Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца. 
 

Мерно место: Средња занатска школа, Вукасовићева 21а, Београд 

 

ЕДБ: 94243260 

Број бројила: 8816660, 8847162   

Категорија потрошње:широка потрошња – јединствена тарифа                                                    
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Планирана потрошња за 2021. годину : 

(На основу потрошње по месецима јануар 2020./децембар 2020. година) 
 

Месец 
Виша тарифа (ВТ) 

(kWh) 

Нижа тарифа (НТ) 

(kWh) 

Укупно               

(kWh) 

Одобрена снага 

(kW) 

1 2 3 4 5 

Јануар 3200 4000 7200 117,99 

Фебруар 2480 2800 5280 117,99 

Март 2680 3520 6200 117,99 

Април 1120 560 1680 117,99 

Мај 1200 680 1880 117,99 

Јун 1400 1320 2720 117,99 

Јул 1200 1000 2200 117,99 

Август 1200 880 2080 117,99 

Септембар 2000 1720 3720 117,99 

Октобар 2720 2360 5080 117,99 

Новембар 2880 1820 4700 117,99 

Децембар 2880 1820 4700 117,99 

УКУПНО: 24.960 22.480 47.440 117,99 

 

 

 У јединичну цену енергије урачунати су трошкови балансирања, а нису урачунати 

трошкови услуге приступа и коришћења преносног и дистрибутивног система, накнаде за 

подстицај обновљивих извора енергије, акциза и порез на додaту вредност, који се 

обрачунавају и плаћају у складу са прописима Републике Србије на основу рачуна који 

испоставља Испоручилац; 

 Уколико дође до промене трошкова из претходног става који нису урачунати у цену, 

Испоручилац је дужан да одмах писаним путем обавести Наручиоца; 

 Испоручилацна начин регулисан Законом о енергетици и Уредбом о условима испоруке и 

снабдевања електричном енергијом издаје Наручиоцу рачун у складу са условима 

дефинисаним моделом уговора; 

 
Укупно планирана потрошња у 2021. години 

 

Виша тарифа 

(kWh) 

Нижа тарифа 

(kWh) 

Укупно 

(kWh) 

1 2 3 

24.960 22.480 47.440 

 

 

 

 



 

  

 

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

У табели у наставку дат је преглед мерног места Наручиоца са потребним подацима о мерном месту. 

Преглед мерних места наручиоца 

 

 

Ред. 

бр. 

Локација мерног 

места 

Адреса мерног 

места 
ЕД број Број бројила 

Категорија 

потрошње 

Одобрена 

снага 

(kW) 

 

 

1. 
Средња занатска 

школа 

Вукасовићева 21а, 

11090 Београд 

 

94243260 

 

8816660 

(kWh); 

8847162 

(kVArh) 

 

ниски напон 

 

117,99 

 
 
 

 


