
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Предмет поступка јавне набавке број 0001/2021, коју спроводи ОШ „Вук 

Караџић“ у Ћуприји, представља набавка електричне енергије (шифра из речника 

набавке - 09310000). 

                

1) Врста и количина добара: 

Предмет набавке представља набавка електричне енергије -закључење уговора 

о потпуном снабдевању. 

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње 

купца (наручиоца), на местима примопредаје током периода снабдевања, на годину дана 

у периоду од 01.05.2021. године до 30.04.2022. године. Продавац (изабрани понуђач) је 

балансно одговоран за место примопредаје купцу (наручиоцу). 

 

2) Врста продаје: 

Стална и гарантована. 

 

3) Техничке карактеристике: 

У складу са документом „Правила о раду тржишта електричне енергије“, - („Сл. 

гласник РС“ бр.120/2012, 120/2014). 

 

4) Квалитет добара: 

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду 

преносног система („Сл. гласник РС“, бр.79/2014),  и Правилима о раду дистрибутивног 

система и Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном  енергијом („Сл. 

гласник РС“, бр.63/2013, 91/2018). 

 

5) Капацитет испоруке: На бази месечне потрошње 

 

6) Период испоруке: 

 На период од годину дана од 01.05.2021. године до 30.04.2022. године. 

 

7) Место испоруке добара: 

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

широке потрошње, наведена у табелама. 

 

Табела 1. 

Редни 

број 

Број 

бројила 

Категорија 

потрошње 

Адреса мерног места 

1. 4590243 Широка 

потрошња 

Кнеза Милоша 96 – зграда Мале школе       

35 230 Ћуприја 

2. 8075100 Широка 

потрошња 

Кнеза Милоша 96 – зграда Велике школе   

35 230 Ћуприја 

3. 5241376 Широка 

потрошња 

Кнеза Милоша 96 – зграда Спец. одељења, 

35 230 Ћуприја 



4. 2342 Широка 

потрошња 

Село Исаково                                                  

35 227 Крушар 

5. 8016092 Широка 

потрошња 

Село Крушар                                                   

35 227 Крушар 

6. 80121782 Ширка 

Потрошња 

Село Влашка                                                   

35 227 Крушар 

7.  Широка 

потрошња 

Село Батинац                                                  

35 230 Ћуприја 

 

8) Врста и количина добара: 

„Електрична енергија“, (закључење уговора о потпуном снабдевању), према 

стварно испорученој количини електричне енергије за обрачунски период на мерним 

местима примопредаје, током периода снабдевања а највише до укупног износа до 

110.000,00 kWh (рачунајући све трошкове исказане у рачунима за утрошак електричне 

енергије, таксе , порези и остали трошкови, тј.  укупно платив износ из Уговора). 

Продавац (изабрани понуђач) је балансно одговоран за место примопредаје 

купцу (наручиоцу). 

Продавац на начин дефинисан Законом о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 

145/2014, 95/2018- др. закон), и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном 

енергијом („Сл. гласник РС“, бр 63/2013, 91/2018), издаје купцу рачун у складу са 

условима дефинисаним моделом уговора. 

 

9) Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 

Изабрани понуђач је дужан, одмах по потписивању уговора о јавној набавци са 

купцем (наручиоцем), закључи и: 

а) Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег 

купца прикључен; 

б) Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег 

купца 

 

10) На основу остварене потрошње у претходних 5 (пет) година извршена је процена 

потреба Основне школе „Вук Караџић“ у Ћуприји за електричном енергијом (збирно) 

за горе наведена мерна места Наручиоца за период од годину дана - оквирна процена 

око 110.000 kWh 


