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Врз основа на член 80 став 7 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 16/2011), по претходно добиено одобрение од Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија со Решение бр. 02-2453 од 29.12.2016, Управниот одбор на АД ЕЛЕМ - Скопје, 
со Одлука бр. бр.02-92/1/1 од 06.01.2017 година, донесе 

 

ПРАВИЛА 

ЗА НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Со овие Правила за набавка на електрична енергија (во понатамошниот текст: Правила за 
набавка) се уредува начинот, постапката и условите по кои производителот на електрична енергија 
на кој во лиценцата му е утврдена обврска да обезбеди јавна услуга, Акционерското друштво за 
производство на електрична енергија, Електрани на Македонија, во државна сопственост, Скопје 
(во понатамошниот текст: АД ЕЛЕМ - Скопје) може да врши набавка на електрична енергија, на 
отворен, транспарентен и недискриминаторен начин, по пазарни услови.  

ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА  

 Набавка на електрична енергија според потребите на АД ЕЛЕМ - Скопје во период од една 
година од склучување на Рамковна Спогодба за набавка на електрична енергија (Образец бр.__) 

ВИД НА ПОСТАПКИ 

Постојат две постапки за набавка на електрична енергија: 

1. Набавка на електрична енергија по пат на прибирање на понуди 

Постапката ќе се одвива во фази:  

• Прва фаза: (фаза на претквалификација) во која Купувачот врши избор на кандидати преку 
утврдување на нивната способност за извршување на набавката и со кои ќе склучи Рамковна 
Спогодба за набавка на електрична енергија. 
• Втора фаза: набавката на конкретни количини за конкретен период ќе се врши врз основа 
на ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ од понудувачите со кои има склучено Рамковна Спогодба за 
набавка на електрична енергија по што се врши евалуација на понудите и избор на најповолна 
понуда по принципот најниска понудена цена. 

 

2. Набавка на електрична енергија по пат на прибирање на понуди и спроведување на аукција 
со негативно наддавање 

Постапката ќе се одвива во фази:  

• Прва фаза: (фаза на претквалификација) во која АД ЕЛЕМ - Скопје врши избор на кандидати 
преку утврдување на нивната способност за извршување на набавката и со кои ќе склучи 
Рамковна Спогодба за набавка на електрична енергија. 
• Втора фаза: набавката на конкретни количини за конкретен период ќе се врши врз основа 
на ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ од понудувачите со кои има склучено Рамковна Спогодба за 
набавка на електрична енергија по пат на аукција со негативно наддавање. 
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ПРВА ФАЗА: 

УЧЕСНИЦИ ВО ПРОЦЕДУРА ЗА НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  

Учесници во процедурата за набавка на електрична енергија може да бидат Економски 
оператори, согласно Законот за енергетика и Правилата за пазар на електрична енергија кои што 
имаат доставено до АД ЕЛЕМ Пријава за регистрација (Образец 1), Изјава за прифаќање на 
обврските и условите дефинирани во Правилата за набавка на електрична енергија (Образец 2) 
Рамковна Спогодба за купопродажба на електрична енергија. 

 
1. За да ја докаже својата способност (компетентност) кандидатот доставува: 

1.1. Документи за докажување на личната состојба: 

− изјава на економскиот оператор дека во последните 5 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 економскиот оператор е регистриран; 

− потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е 
изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на 
договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство; 

− потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е 
изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност; 

− потврда 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. 

− тековна сосотојба 

Горе наведените документи (од точката 1.1) не треба да бидат постари од 6 месеци и се 
доставуваат во оригинал или копија заверена од кандидатот. 

1.2. Економска и финансиска состојба на кандидатот: 

− извештај за билансот на состојба заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на 
состојба или извадоци од извештајот за билансот на состојба, во случаи кога објавување на 
билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што економскиот оператор е 
регистриран и 

− извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од 
надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и, онаму каде што е соодветно, од 
прометот во областа која се покрива со Рамковната Спогодба за набавка на електрична 
енергија, и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи 
ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или 
започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации. 
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2. За да ја докаже својата техничка и професионална способност Понудувачот доставува: 

− лиценца за трговија со електрична енергија, ако земјата во која е регистриран Понудувачот 
не се издава лиценца за вршење на енергетската дејност, Понудувачот треба да достави 
Изјава во која ќе се наведе дека во конкретната држава не се издава таков документ 
(лиценца). 

− документ за регистрирана дејност за вршење на енергетска дејност како доказ дека е 
регистриран како правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот 
за набавка по јавен повик или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение 
согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, 

− за домашни Понудувачи потребен е и Договор за учество на пазарот на електрична енергија. 

Сите документи, во моментот на нивно доставување, не треба да бидат постари од 6 (шест) 
месеци. 

АД ЕЛЕМ Скопје има право да побара информации директно од надлежните органи кои ги 
издале документите. 

Обрасците Пријава, Изјава и Рамковна Спогодба за купопродажба се составен дел на овие 
Правила за набавка и може да се преземат од интернет страната на АД ЕЛЕМ Скопје.  

Економскиот Оператор ги поднесува Пријавата и Изјавата на официјален меморандум до АД 
ЕЛЕМ Скопје.  

АД ЕЛЕМ Скопје ќе го потпише Рамковната Спогодба за купопродажба и ќе го испрати до 
Купувачот по факс или e-mail, со што Економскиот Оператор се стекнува со право на учество во 
процедурите за набавка на електрична енергија. 

Бараната документација во оригинал или во копија заверена од Понудувачот со потпис и 
печат на одговорното лице, со назнака “Верно на оригиналот“ се доставува по пошта. 

Доколку настанат статусни или други промени на одредени податоци, назначени во 
Пријавата, доставени од страна на Економскиот Оператор во текот на годината на важење на 
договорот, потребно е Економскиот Оператор да го извести АД ЕЛЕМ - Скопје во рок од пет работни 
дена за настанатата промена и да достави нови полноважни документи. 

Економските оператори можат да се пријават во било кое време од годината, со 
доставување на назначената документација. 

АД ЕЛЕМ Скопје има право да не дозволи понатамошно учество во процедурите за набавка 
на електрична енергија на Економските Оператори кои: 

− не ги почитуваат правилата и процедурите пропишани од страна на АД ЕЛЕМ Скопје, 
Pегулаторна комисија за енергетика на Република Македонија, Правилата за пазар на 
електрична енергија 

− не ги исполнуваат условите за вршење на дејност. 

ТРОШОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА  

Кандидатите ќе ги сносат сите трошоци поврзани со подготовката и доставувањето на 
нивната пријава и Купувачот во ниеден случај нема да биде одговорен или должен за овие трошоци. 

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА СПОСОБНИ КАНДИДАТИ 

Критериуми за избор на способни кандидати во првата фаза од постапката опфаќа проверка 
на документацијата врз основа на принципот има/нема и исполнува/не исполнува 
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ВИД И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ 

Рамковната Спогодба ќе се склучи во времетраење од една година од денот на 
потпишување. 

Поединечниот договор за набавка на електрична енергија кој ќе се склучи за конкретна 
испорака ќе биде со важност до целосно исполнување. 

ВТОРА ФАЗА: 

1. Постапка: Набавка на електрична енергија по пат на прибирање на понуди 

ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

Критериуми за учество во втора фаза  

Со право на учество во втората фаза се стекнуваат ЕО кои: 
1. имаат склучено Рамковна Спогодба, 
2. имаат доставено Понуда (Образец бр.--), 
3. имаат обезбедено банкарска гаранција на понудата или депозит во износ 3% од вредноста 

на Понудата со рок на важност од 30 (триесет) дена по денот на спроведување на 
аукцијата. 

Гаранцијата на понудата на Понудувачите чија понуда не е избрана за најповолна се враќа по 
склучување на договорот со најповолниот Понудувач, на следниот начин:  

-  гаранција дадена во форма на банкарска гаранција се враќа лично во седиштето на 
понудувачот или по пошта 

-  гаранција дадена во форма на депонирани средства, се враќа по добивање на писмени 
инструкции за поврат на истите, дадени од Понудувачот. Сите трошоци при враќањето 
на средствата се на терет на Понудувачот  

Гаранцијата на понудата може да се наплати, односно трајно се задржуваат депонираните 
средства, доколку Понудувачот: ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината 
важност, не го потпише договорот или не ја обезбеди гаранцијата за квалитетно извршување на 
договорот. 

Гаранцијата на понудата му се враќа на Продавачот во рок од 8 дена од денот на склучување 
на Поединечниот Договор со најповолниот Понудувач/ Понудувачи. 

Понудите се доставуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката 
"Не отворај", Пријава по Јавен Повик бр. ________ (втора фаза) за набавка на електрична енергија, 
полн назив на Купувачот и негова адреса. 

Кандидатите своите понуди треба да ги достават во архивата на АД ЕЛЕМ – Скопје на адреса 
АД ЕЛЕМ - Скопје, ул.11 Октомври, бр.9, 1000 Скопје, Република Македонија. 

Понуда: 

Понудата ги содржани следните податоци: 
- податоци за Економскиот оператор; 
- понудена електрична енергија по периоди како што е дефинирано во јавната објава за 

набавка на електрична енергија и моќност, за сите часови, денови, изразена во MW– цел 
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број (доколку понудената моќност биде изразена со една или повеќе децимали, истата ќе 
биде математички заокружена на цел број); 

- единечна цена за понудените количини изразени во EUR/MWh со две децимали; 
(доколку единечната цена биде изразена во три или повеќе децимали, истата ќе биде 
математички заокружена на две децимали). 

Понудената електрична енергија од страна на Економскиот оператор мора да е во согласност 
со бараните количини и услови дефинирани во Јавната Објава. 

Понудувачот е должен електричната енергија да ја испорача во ЕЕС на Република Македонија. 

Понудената цена се однесува на точка на прием во електроенергетскиот систем на Република 
Македонија. Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот 
оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност. Понудената цена треба да ги вклучува: 
цената за набавка на електрична енергија и трошоците за обезбедување на прекугранични 
капацитети, освен трошоците за Операторот на електропреносниот систем и Операторот на Пазар 
со електрична енергија предвидени со Правилата за пазар на електрична енергија. Оттука, предмет 
на евалуација ќе биде вкупната понудена цена со вклучени увозни царини без ДДВ. 

Доколку Понудувачот достави повеќе од една понуда се зема во предвид последната примена 
понуда. 

Понудувачот може да ја повлече понудата во времето предвидено за прием на понудите, но 
не и потоа. 

Комисијата за евалуација ги отвора понудите, ја констатира нивната исправност и врши избор 
на најповолна понуда по принципот најниска цена. 

Од Понудувачот кој дал најниска цена во понудата може да се набави целокупната количина 
на електрична енергија која тој ја понудил - најмногу до вкупната барана количина од објавата. 

Доколку понудената количина на електрична енергија од Понудувачот кој дал најниска цена 
во понудата е помала од бараната количина тогаш изборот може да продолжи според следната 
најниска цена од понудите се до исполнување на бараната количина. 

Важноста на Понудата се дефинира во Јавната Објава за набавка на електрична енергија. 

2. Постапка: Набавка на електрична енергија по пат на прибирање на понуди и спроведување 
на аукција со негативно наддавање 

ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ 

Критериуми за учество во втора фаза  

Со право на учество во втората фаза се стекнуваат ЕО кои: 
1. Имаат склучено Рамковна Спогодба, 
2. Имаат доставено Понуда (Образец бр.--), 
3. Имаат обезбедено банкарска гаранција на понудата или депозит во износ 3% од 

вредноста на Понудата со рок на важност од 30 (триесет) денови по денот на 
спроведување на аукцијата. 

 Гаранцијата на понудата на Понудувачите чија понуда не е избрана за најповолна се враќа 
по склучување на договорот со најповолниот Понудувач, на следниот начин:  

-  гаранција дадена во форма на банкарска гаранција се враќа лично во седиштето на 
понудувачот или по пошта 
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-  гаранција дадена во форма на депонирани средства, се враќа по добивање на 
писмени инструкции за поврат на истите, дадени од Понудувачот. Сите трошоци при 
враќањето на средствата се на терет на Понудувачот  

 Гаранцијата на понудата може да се наплати, односно трајно се задржуваат депонираните 
средства, доколку Понудувачот: ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината 
важност, не го потпише договорот или не ја обезбеди гаранцијата за квалитетно извршување на 
договорот. 

 Гаранцијата на понудата му се враќа на Продавачот во рок од 8 дена од денот на склучување 
на Поединечниот Договор со најповолниот Понудувач/ Понудувачи. 

 Понудите се доставуваат во затворен коверт на кој во горниот лев агол треба да стои 
ознаката "Не отворај", Пријава по Јавен Повик бр. ________ (втора фаза) за набавка на електрична 
енергија, полн назив на Купувачот и негова адреса. 

Кандидатите своите понуди треба да ги достават во архивата на АД ЕЛЕМ – Скопје на адреса 
АД ЕЛЕМ - Скопје, ул.11 Октомври, бр.9, 1000 Скопје, Република Македонија. 

Понуда: 

Понудата ги содржани следните податоци: 
- Податоци за Економскиот оператор; 
- Понудена електрична енергија по периоди како што е дефинирано во јавната објава за 

набавка на електрична енергија и моќност, за сите часови, денови, изразена во MW– цел 
број (доколку понудената моќност биде изразена со една или повеќе децимали, истата ќе 
биде математички заокружена на цел број); 

- Единечна цена за понудените количини изразени во EUR/MWh со две децимали; 
(доколку единечната цена биде изразена во три или повеќе децимали, истата ќе биде 
математички заокружена на две децимали). 

Понудената електрична енергија од страна на Економскиот оператор мора да се во 
согласност со бараните количини и услови дефинирани во Јавната Објава. 

Понудувачот е должен електричната енергија да ја испорача во ЕЕС на Република Македонија. 

Понудената цена се однесува на точка на прием во електроенергетскиот систем на Република 
Македонија. Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти на економскиот 
оператор, да биде искажана без данок на додадена вредност кој се искажува посебно. Понудената 
цена треба да ги вклучува сите: цената за набавка на електрична енергија и трошоците за  
обезбедување на прекугранични капацитети, освен трошоците за Операторот на 
електропреносниот систем и Операторот на Пазар со електрична енергија предвидени со 
Правилата за пазар на електрична енергија. Оттука, предмет на евалуација ќе биде вкупната 
понудена цена со вклучени увозни царини без ДДВ. 

Важноста на Понудата се дефинира во Јавната Објава за набавка на електрична енергија. 

Доколку Понудувачот достави повеќе од една понуда се зема во предвид последната примена 
понуда. 

Понудувачот може да ја повлече понудата во времето предвидено за прием на понудите, не и 
потоа. 

Втората фаза од постапката ќе се спроведе по пат на аукција со негативно наддавање. 
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Аукцијата е процес на негативно наддавање во кој, понудувачите, во транспарентна и 
недискриминаторна процедура имаат можност да ја подобрат односно намалат цената. 

Предмет на аукцијата: 

Цена за 1MWh. 

Повторливост на аукцијата: 

Аукцијата ќе се врши во еден круг при што, понудувачите можат да ја намалуваат цената 
неограничен број пати почитувајќи ги долниот и горниот чекор на аукцијата. Кругот се затвора во 
оној момент кога Претседателот на Комисијата ќе ги изговори зборовите “ТРЕТПАТ“. После 
изговарањето на овие зборови не е дозволено натамошно намалување на цената, односно 
аукцијата се смета за завршена. 

Минимална разлика во цени – долен праг на аукцијата: 

Минималната разлика во цени – долен чекор на акцијата изнесува: 0,10 евра за 1 MWh. 
Намалување под овој праг нема да се земе во предвид. 

Максимална разлика во цени – горен праг на аукцијата:  
Максималната разлика во цени – горен чекор на аукцијата изнесува: 0,40 евра за 1 MWh. 

Учесници во аукцијата: 
Учесници во процесот на аукцијата се: 

− комисија на АД ЕЛЕМ која ќе ја спроведе аукцијата и, 

− овластени претставници на понудувачите (најмногу двајца од кои само еден со 
овластување за учество во аукцијата).  

Овластувањето на претставникот на Понудувачот треба да биде во писмена форма, заверено 
кај нотар и да содржи: 

− име и презиме на овластеното лице, 

− број на документот за лична идентификација (лична карта, пасош), 

− потпишано Овластување (Образец бр.) во негово име да учествува на аукцијата со 
право да ја подобрува – намалува цената, 

− име, презиме, функција и потпис на лицето кое го дава овластувањето, 

Доколку некој Понудувач нема овластен претставник на аукцијата тогаш неговата првична 
понуда ќе се смета за конечна понуда и како таква ќе влезе во изборот на најповолна понуда. 

Време на почеток на аукцијата:  
Времето за почеток на аукцијата ќе се дефинира во Јавната Објава за набавка на електрична 

енергија. 

Време на завршување на аукцијата:  
Аукцијата ќе заврши во оној момент кога, Претседателот на Комисијата ќе ги изговори 

зборовите “ТРЕТПАТ“. 

Понудена количина и намалување на цената: 
Понудената количина во првичната понуда е непроменлива во текот на процесот на 
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аукцијата. 
Намалувањето на цената кое Понудувачот ќе го направи во тек на аукцијата ќе се однесува на 

целата понудена количина на електрична енергија од неговата првична понуда. 

Отворање на првичните понуди и тек на аукцијата: 
Отворањето на првичните понуди ќе се направи во присуство на комисијата задолжена за 

спроведување на аукцијата при што, ќе се констатира само бројот на поднесените понуди, името и 
адресата на Понудувачот.  

Во оваа фаза нема да се откријат количините кои одделен понудувач ги нуди и нема да се 
открие чија понуда е со најниска цена. 

Почеток и тек на аукцијата: 
Пред почетокот на аукцијата, Комисијата ќе ги провери овластувањата на претставниците на 

понудувачите.  

Аукцијата ќе започне со објавување на најниската цена од пристигнатите понуди, од страна на 
Претседателот на Комисијата по што ќе ги повика овластените претставници на Понудувачите да ја 
намалуваат оваа цена.  

Намалување на цената може да се даде неограничен број пати почитувајќи ги дефинираните 
долен и горен чекор на аукцијата. Намалувањето на цената се прави со јавно изговарање на новата 
намалена цена до најмногу втора децимала. 

Кога е видливо дека процесот на наддавање е во мирување, Претседателот на комисијата 
започнува со одбројување изговарајќи „ПРВПАТ“. Доколку нема намалување на последната 
понудена цена и по изговорените збор „ПРВПАТ“, Претседателот продолжува со одбројувањето со 
изговарање на зборот „ВТОРПАТ“ и доколку нема намалување на последната понудена цена и по 
изговарање на зборот „ВТОРПАТ“ Претседателот продолжува со одбројувањето со изговарање на 
зборот „ТРЕТПАТ“ и со тоа аукцијата завршува. 

Доколку после првото одбројување („ПРВПАТ“), последната понудена цена се намали со ново 
наддавање, Претседателот на комисијата започнува да одбројува од почеток. 

Доколку после второто одбројување („ВТОРПАТ“),последната понудена цена се намали со 
ново наддавање, Претседателот на комисијата започнува да одбројува од почеток со изговарање на 
зборовите:„ПРВПАТ“. 

Тајмингот за одбројување е минимум три минути. Максималниот тајминг го одредува 
Претседателот на комисијата во зависност од условите и текот на аукцијата. 

За времетраење на аукцијата, членовите на Комисијата како и овластените претставници на 
Понудувачите не смеат да ја напуштат просторијата каде се одржува аукцијата.  

За време на отворањето на понудите и спроведување на аукцијата се води Записник. На 
крајот од аукцијата Записникот го потпишуваат сите присутни учесници на аукцијата. Врз основа на 
Записникот се изготвува Извештај за спроведената аукција. На Понудувачите им се доставува копија 
од Записникот и од Извештајот за спроведената аукција. 

Избор на најповолна понуда:. 

Изборот на најповолна понуда ќе се направи според најниската цена како следи: 

− од Понудувачот кој дал најниска цена на аукцијата (односно од најниската цена од 
првичните понуди доколку нема намалување на цената), може да се набави 
целокупната количина на електрична енергија која тој ја понудил - најмногу до 
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вкупната барана количина од објавата. 

− доколку понудената количина на електрична енергија од Понудувачот кој дал 
најниска цена на аукцијата е помала од бараната количина тогаш: 

• изборот може да продолжи според втората најниска цена постигната на 
аукцијата (односно од најниската цена од првичните понуди доколку нема 
намалување на цената) за целата понудена количина, намалена за количината 
набавена според најниската цена и најмногу до вкупната барана количина. 

• правилото од претходната точка може да се повтори се додека не се затвори 
целата барана количина односно понудена количина доколку е помала од 
бараната. 

АД ЕЛЕМ Скопје го задржува правото да не изврши избор на најповолна понуда или да 
изврши делумен избор. 

Склучување на Поединечен договор за набавка на електрична енергија 

Со Понудувачот кој дал најповолна понуда се склучува Поединечен договор за набавка на 
електрична енергија. 

Гаранција за квалитетно извршување на договорот  

Понудувачот чија понуда е избрана за најповолна е должен да обезбеди финансиска гаранција 
за квалитетно извршување на договорот во вид на банкарска гаранција или депозит. Финансиската 
гаранција за квалитетно извршување на договорот се однесува на секој Поединечен договор кон 
Рамковната Спогодба. 

Банкарската гаранција ќе биде издадена од банка во Република Македонија во висина од 10% 
од износот на Поединечниот договор кон Рамковната Спогодба, со рок на важност 30 дена подолг 
од важноста на Поединечниот договор кон Рамковната Спогодба. Банкарската гаранција треба да 
биде неотповиклива, безусловна и платлива на прв писмен повик. 

По потпишување на Поединечниот договор и давање на финансиската гаранција за 
квалитетно извршување на поединечниот договор, Финансиската гаранција на понудата му се враќа 
на Понудувачот. 

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот му се враќа на Продавачот во рок од 14 
дена од денот на истекување на важноста на Поединечниот договор.  

НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ 

Во случај избраниот Понудувач да не го потпише Поединечниот Договор и/или не ги изврши 
обврските предвидени со Рамковната Спогодба во предвидениот рок, АД ЕЛЕМ Скопје ќе ја раскине 
Рамковната Спогодба и ќе ја реализира Финансиската гаранција на понудата. Во таков случај, АД 
ЕЛЕМ–Скопје бараните количини може да ги набави од првиот следен Економски оператор со 
најповолна цена постигната на аукцијата.  

Доколку Продавачот не ги исполни обврските од Поединечниот договор АД ЕЛЕМ Скопје 
има право да ја реализира Финансиската гаранција за квалитетно извршување на договорот. 

Доколку Продавачот не успее да ја испорача целата или дел од електричната енергија 
согласно Поединечниот Договор, и при тоа нема Случај на Виша Сила, Продавачот ќе му плати на АД 
ЕЛЕМ - Скопје сума еднаква на производот од разликата помеѓу договорената цена за електричната 
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енергија според Поединечниот договор и цената за која АД ЕЛЕМ - Скопје ќе ја набави електрична 
енергија на пазарот (доколку е повисока), и целата количина неиспорачана електрична енергија. 

Доколку АД ЕЛЕМ - Скопје не успее да ја преземе целата или дел од електричната енергија 
според Поединечниот Договор, и при тоа нема Случај на Виша Сила, АД ЕЛЕМ - Скопје ќе му плати на 
Продавачот сума еднаква на производот од разликата помеѓу договорената цена за електрична 
енергија според Поединечниот Договор и најниската цена по која Продавачот може да ја продаде 
електричната енергија на пазарот и количината на непреземена електрична енергија. 

Во постапката за набавка на електрична енергија по пат на прибирање на понуди доколку 
бидат доставени две или повеќе Понуди со иста понудена цена и при тоа понудените количини на 
електрична енергија се поголеми од бараните, набавените количини ќе бидат пропорционално 
распределени во однос на вкупно бараните количини. Економските Оператори се обврзани да ги 
прифатат вака определените количини на електрична енергија. 

Купувачот на електрична енергија е должен да ги преземе договорените количини на 
електрична енергија во целост, освен во случај на прогласување на Виша Сила во Република 
Македонија. 

Продавачот е должен во целост да ги испорача договорените количини, освен во случај на 
прогласување на Виша Сила во Република Македонија. 

ПРЕСМЕТКИ И ПЛАЌАЊА 

Плаќањето на испорачаните количини на електрична енергија, АД ЕЛЕМ - Скопје ќе го 
изврши, согласно одредбите од Рамковната Спогодба за купопродажба и Поединечниот договор, со 
банкарски трансфер во полза на Продавачот, на сметка и во банка, наведени во фактурата. 

Плаќањето ќе се изврши 60 (шеесет) дена по приемот на фактурата. 

Усогласувањето меѓу Купувачот и Продавачот ќе се изврши првиот работен ден по 
завршување на периодот на испорака на количината на електрична енергија договорена во 
Поединечниот договор за купопродажба. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Регулаторната комисија за енергетика има пристап до целокупната документација и 
податоци поврзани со продажбата на електрична енергија. 

АД ЕЛЕМ Скопје може да достави предлог до Регулаторната комисија за енергетика за 
изменување и дополнување на Правилата за набавка на електрична енергија. 

Овие Правила за набавка влегуваат во сила од денот на донесувањето и се објавуваат на 
интернет страната на АД ЕЛЕМ. 

 

АД ЕЛЕМ Скопје 


