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(Се доставува на Ваш меморандум) 
 

(Да се внесе : Име на друштвото)                                                                                                                   
 

(Да се внесе: Датум) 

(Да се внесе: Деловоден број) 

                                    АД ЕЛЕМ СКОПЈЕ 

                                                          Ул. 11 Октомври бр. 9 

                                                1000 Скопје, Р. Македонија                                                             

Факс:  +389 2 3232 331 

 

ПРИЈАВА  ЗА УЧЕСТВО  

 
1 Полно име на друштвото  

 Официјална адреса (седиште на друштвото)  

 Матичен број на друштвото  

 Даночен број  

 Број на телефон  

 Број на факс  

 Е-mail адреса  

 Web страница  

2 Име на овластено лице  

 Број на телефон  

 Број на факс  

 E-mail адреса   

3 Лице за контакт (или лица) за учество  во 

процедурата  

 

 Број на телефон  

 Број на факс  

 E-mail адреса  

4 Лице за контакт (или лица) за прашања  поврзани 

со испорака на електрична енергија, лицата мораат 

да бидат расположливи 24 часа дневно 365 дена во 

годината 

 

 Број на телефон  

 Број на факс  

 E-mail адреса  

5 Официјална e-mail адреса за испраќање на 

програмите и пораките во врска со размената на 

електрична енергија  

 

6 EIC код  

 
                                                 (Да се внесе: Име на друштвото) 

                                                      ( Да се внесе: Име и презиме на овластеното лице) 

                                                             (Да се внесе: Позиција на овластено лице во друштвото) 

                                                                         (Место за:  Потпис на овластеното лице) 

                                                                   (Место за печат на друштвото) 
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Економските Оператори заедно со Пријавата за учество се обврзуваат да ги достават 

Документите од Пријавата наведени подолу на факс +389 2 3232 331 или на e-mail: 

elemprodazba@elem.com.mk најдоцна пред доставувањето на барањето за купување на ел.енергија. 

 Пријавата, Изјавата и Договорот имаат важност 1(една) година од денот на потпишување. 

  

 Економскиот Оператор е обврзан да ги достави и следните документи во согласност со 

законските прописи на земјата во која е седиштето на Економскиот Оператор: 

 

•••• Потврда дека во последните 5 (пет) години не му била изречена правосилна пресуда за 

учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари. 

 

•••• Потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган. 

 

•••• Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган. 

 

•••• Потврда за платени даноци, придонеси, и други јавни давачки од надлежен орган од 

земјата, каде понудувачот е регистриран. 

 

•••• Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција-забрана за 

вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење 

одделна дејност. 

 

•••• Документ за вршење на лиценцирана дејност како доказ дека подносителот е регистриран 

како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на 

продажбата од надлежен орган. 

 

•••• Тековна состојба(извод од регистрација) 

 

 

Сите документи, во моментот на нивно доставување, не треба да бидат постари од шест 

месеци. 

АД ЕЛЕМ Скопје доколку се посомнева во валидноста на наведените документи го задржува 

правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале документите.  

 


