
 

 
 

  

3. СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

- НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ-  
РЕДНИ БРОЈ НАБАВКЕ: ЈНОП 01/22 

 
 
Врста, спецификација, квалитет, количина и опис добара који су предмет јавне набавке:  
 
1. У складу са важећим Правилима о раду тржишта електричне енергије. 
2. Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње    

Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке, сваког дана у времену од 00-24 
часа. 

3. Понуђач је балансно одговоран за место примопредаје наручиоцу. 
 

Рeд 
бр. 

Предмет  / врстa и карактеристике Јед.мере количина 

1 2 3 4 

 
Електрична енергија  - ЕД број 1410450492 
за: ТС мерно место АРХИВ ВОЈВОДИНЕ, 
 21000 НОВИ САД, Жарка Васиљевића 2а 

  

1. 
Висока тарифа 

 
Kwh 70.000 

2. Ниска тарифа Kwh 22.000 

 
 

Период испоруке: сваког дана у периоду од 00:00 до 24:00 за све време трајања уговора. 
 
Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије - у објекту 
АРХИВА ВОЈВОДИНЕ, ЖАРКА ВАСИЉЕВИЋА 2А, НОВИ САД 
 
Техничке карактеристике: У складу са важећим Правилима о раду тржишта електричне 
енергије. 
 
Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на 
месту примопредаје током испоруке 
 
Квалитет добара: Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са 
Правилима   о раду  преносног система  („Службени  гласник  РС“бр. 91/2015 ), важећим 
Правилима о раду тржишта електричне енергије, Правилима о раду дистрибутивног система,  
као и свим другим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање 
предметног добра. 
 
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 одредбама члана 
171. став 5. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/2014), односно да ће 
одмах по потписивању уговора закључити: 



 

 

  
1) Уговор о приступу систему са оператером система на који је објекат крајњег купца 

прикључен; 
2) Уговор којим преузима балансну одговорност за место примопредаје крајњег 

купца 


