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ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР
ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
по БДНТ бр. XX- 01/2019
Склучен помеѓу
Електродистрибуција дооел Скопје , со седиште на ул. 11 Октомври бр.9, 1000 Скопје, Република Северна
Македонија, со ЕМБС 7345216, ЕДБ 4080019580790, претставуван од , инж. Харлд Дамерер, МБА,
Управител и м-р Сашо Салтировски дипл.ел.инж, МБА, Управител (Во понатамошниот текст: „ОДС“ или
„Купувач").
и
_____________, со седиште на __________, 1____ С____ , Р.С. Македонија во својство на Продавач (Во
понатамошниот текст: „Продавач"), претставуван од __________, Управител.
Согласно овој договор (во понатамошниот текст “ИД”) Купувачот купува од Продавачот електрична енергија,
а Продавачот му продава на Купувачот електрична енергија според следните услови:
1. Период на испорака
(1) од xx.xx.xxxx до xx.xx.xxxx година
2. Договорена услуга за надомест за тргување (Trading Fee)
(1) Договорена услуга за надомест за тргување (Trading Fee)

ххх EUR/MWh

(2) Надоместокот за Услугата за тргување треба да биде изразена во валута EUR/MWh за испорачана
електрична енергија, без вкалкулиран ДДВ.
3. Договорен тип на продукт
(1) Продукт: Часовен профил на оптоварување (Load Profile) за период на испорака од 24 часа согласно
централно европско време (CET) , односно за период од 23 и 25 часа во деновите во преминување
од летно на зимско сметање на времето и обратно
4. Барана максимална моќност во профилот на оптоварување
(1) Бараната моќност на часовно ниво за потребите на ОДС би се движела во граници од 0 MW до XX
MW во случај на купување на електрична енергија и во граници од 0 MW до XX MW во случај на
продажба на вишокот на електрична енергија кој може да се појави на ден однапред
5. Цени и износи
(1) Надоместокот за Услугата за тргување треба да биде изразена во валута EUR/MWh за испорачана
електрична енергија, без вкалкулиран ДДВ.
(2) Надоместокот за услугата за тргување (Trading Fee) се смета за единствен критериум за избор на
најповолна понуда
(3) Надоместокот за услугата за тргување (Trading Fee) ќе биде составен дел на цената (Ph1) по која
Електродистрибуција ќе ја откупи испорачаната електрична енергија на дневно ниво од избраниот
квалификуван Понудувач. Цената (Ph1) ќе претставува збир од цените на електрична енергија
остварени на:
-

дневниот пазар на берзата во Унгарија (HUPX DAMh) во соодветниот час, HUPX DAMh
надоместокот за услугата за тргување, Trading Fee

Ph1 = HUPXDAMh + Trading Fee
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каде што:
-

HUPXDAMh – Постигната цена на енергија на дневниот пазар на берзата во Унгарија (HUPX) на
пазарот ден однапред (ДАМ) за секој час објавена на страната www.hupx.hu како „Hourly prices
and volumes “ изразена во EUR/MWh
Trading Fee – Услуга за тргување која e предмет на ова барање изразена во EUR/MWh

(4) ОДС со цел оптимизирање на своето работење, преку избраниот квалификуван понудувач со кој ќе
склучи ИД за набавка ден однапред за потребите на ОДС, може од избраниот понудувач да побара
и продажба на вишокот на електрична енергија кој може да се појави за ден однапред. .
(5) Надоместокот за услугата за тргување ( Trading Fee) ќе биде составен дел на цената (P h) по која
Електродистрибуција ќе го продаде вишокот на електрична енергија кој може да се јави за ден
однапред. Цената (Ph) ќе претставува разлика од цените на електрична енергија остварени на:
-

дневниот пазар на берзата во Унгарија (HUPXDAMh) во соодветниот час, HUPXDAMh
надоместокот за услугата за тргување, Trading Fee

Ph2 =HUPXDAMh - Trading Fee
(6) Сите дополнителни трошоци кои ќе произлезат при испораката на електрична енергија од страна на
Понудувачот треба да бидат содржани во надоместокот за услуга за тргување (Trading Fee) и ќе
бидат на товар на понудувачот.
(7) Износот на часовно ниво (ЕУР) за испорачана енергија ќе претставува производ на испорачаната
количината на електрична енергија и цената на часовно ниво (Ph1), а износот на часовно ниво (ЕУР)
за продадениот вишок на електрична енергија ќе претставува производ на продадената количина на
електрична енергија и цената на часовно ниво (Ph2),
(8) Месечниот износ (ЕУР) за испорачана енергија ќепретставува збир на сите часовни износи за
испорачана енергија за соодветниот месец на испорака, а месечниот износ (ЕУР) за продадениот
вишок на електрична енергија ќе претставува збир на сите часовни износи за продадена енергија за
соодветниот месец на испорака.
6. Точка на испорака
(1) Електричната енергија ќе биде испорачана во преносната мрежа на ОЕПС, МЕПСО. EIC код доделен
од страна на МЕПСО за Електродистрибуција e 33XEVN-MKD--DSOO
7. Дневен распоред за испорака на електрична енергија и моќност (ДРИ)
(1) Купувачот на дневна основа ќе достави известување за Дневен Распоред на Испорака (во
понатамошниот текст ДРИ), до Продавачот.
(2) Известувањето за дневен распоред на испорака ќе го содржи следното:
-

Период за испорака на електрична енергија и моќност,

-

Барана моќност (MW) за секој час за период на испорака од 24 часа согласно централно
европско време, односно за период од 23 и 25 часа во деновите во преминување од летно на
зимско сметање на времето и обратно ,

(3) Известувањето за ДРИ од страна на Купувачот ќе биде испратено до Продавачот по електронска
пошта, или со друго средство договорено помеѓу Купувачот и Продавачот.
(4) Известувањето за конечниот ДРИ согласно потребите на Купувачот ќе биде доставуван најдоцна до
08:45 (CET) часот во денот, за набавка на електрична енергија за наредниот ден (D+1), односно
најдоцна до 13:00 (CET) часот во последниот работен ден за наредните денови, т.е (D+2, D+3 итн).
(5) Продавачот ќе испрати известување до Купувачот најдоцна за еден час по добивање на
известувањето (ДРИ) за прифаќање на бараниот ДРИ.
(6) Доколку избраниот понудувач не испрати известување до Купувачот најдоцна за еден час по
добивање на известувањето (ДРИ) ќе се смета дека Продавачот целосно го прифатил бараниот ДРИ.
(7) Продавачот не смее да понуди, достави и номинира поинаков ДРИ од доставениот ДРИ од страна на
Купувачот
(8) Доколку Продавачот достави до ОЕПС (Операторот на електропреносен систем – МЕПСО) поинаков
ДРИ од бараниот ДРИ од страна на Купувачот, ќе се смета дека истиот е основ за активирање на
банкарската гаранција или задржување на депозитот.
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8. Количина на испорачана електрична енергија
(1) Продавачот е должен во првите два дена по завршениот период на испорака да му достави на
купувачот Месечна конфирмација преку електронска пошта со податоци за количините на
електрична енергија и цените по кои се реализирани во период за испорака дефиниран во овој
договор
(2) Во рок од три дена откако ќе ја добие Месечна конфирмација Купувачот е должен истиата да ја
потврди и врати на Продавачот преку електронска пошта доколку нема недостатоци и забелешки по
истата.
(3) Доколку помеѓу договорните страни постои неусогласување за испорачаната количина на
електрична енергија, како важечки ќе се сметаат податоците земени во предвид од страна на
Операторот на електропреносниот систем во Република Северна Македонија (МЕПСО)
(4) Доколку помеѓу договорните страни постои неусогласување за остварените цени на електрична
енергија како важечки ќе се сметаат податоците објавени на соодветната веб страна од точка 5.
9. Начин на фактурирање
(1) Фактурирањето од страна на Продавачот се врши со издавање на фактура во рок од 5 дена по
завршување на месецот на испорака на електричната енергија , а врз основа на усогласениот
документ за Месечна конфирмација пресметано согласно точка 5. Фактурата ќе биде со датум на
последниот ден од месецот со вклучен ДДВ.
(2) Продавачот ќе изготви месечна фактура за испорачаната електрична енергија во денари (МКД)
според официјалниот среден девизен курс за валута евро (ЕУР) на Народна банка на Република
Северна Македонија, на денот на фактурирањето, согласно пресметаниот месечен износ опишан во
точка 5 од овој Договор.
(3) Доколку се појави вишок на електрична енергија во согласност со дневниот распоред на испорака
доставен од страна на ОДС за ден однапред ОДС има право да фактурира на Продавачот по цена и
надоместок дефинирани во точка 5 како и во законските и подзаконските акти. Фактурирањето од
страна на ОДС се врши со издавање на фактура во рок од 5 дена по завршување на месецот на
испорака на електричната енергија , а врз основа на усогласениот документ за Месечна
конфирмација.
10. Услови за плаќање
(1) . Плаќањето ќе се изврши во рок од 20 дена од денот на прием на оригиналната фактура во
Архивата на Купувачот.
(2) Купувачот ќе плати за превземената електрична енергија во денари (МКД) според официјалниот
среден девизен курс за валута евро (ЕУР) на Народна банка на Република Северна Македонија, на
денот на фактурирањето.
(3) Купувачот ќе го изврши плаќањето на фактурата во денари (МКД) на жиро сметка на Избраниот
понудувач во согласност со упатството дадено во фактурата, преку повикување на бројот на
фактура.
(4) Доколку се појави вишок на електрична енергија во согласност со дневниот распоред на испорака
доставен од страна на ОДС за ден однапред Продавачот ќе го изврши плаќањето на фактурата за
вишок на електрична енергија во согласност со упатството дадено во фактурата, во рок од 20 дена
од денот на прием на оригиналната фактура во архивата на Продавачот.
(5) Купувачот ќе обезбеди Компаниска гаранција (Parental Company Guarantee) од ЕВН Македонија АД,
Скопје во износ од ХХХ ХХХ ЕУР и истата ќе биде приложена по склучување на договорот.
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11. Гаранција на понудата
(1) Банкарската Гаранција на понуда, односно вредноста на депозитот како гаранција на понудата, ќе
биде вратена на Продавачот во рок од 3 работни дена по приемот на Банкарска гаранција за
навремено и квалитетно извршување на договорот или по уплатата на Депозит.
12. Банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот
(1) Како гарант на исполнување на испораката на електрична енергија согласно дневен распоред на
испорака (ДРИ) од страна на избраниот понудувач, ќе биде Банкарската гаранција за навремено и
квалитетно извршување или Депозитот кој Продавачот ги има доставено при склучување на овој
Договор.
(2) Најдоцна за 5 (пет) работни дена по склучување на Договорот со Продавачот, истиот треба да
достави во полза на Купувачот, оригинал Банкарска гаранција за навремено и квалитетно
извршување (Прилог 1 од БДНТ) издадена од реномирана банка, на македонски јазик или на
деловен англиски јазик.
(3) Банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување треба да биде во вредност од XX
XXX ЕУР, со важност до XX.XX.XXXX година.
(4) Најдоцна за 5 (пет) работни дена по склучување на ИД Продавачот, наместо Банкарска гаранција за
навремено и квалитетно извршување може да уплати депозит во износ од ХХ ХХХ ЕУР во денарска
противвредност по среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија важечки на ден
на уплатата, на долунаведената сметка на Купувачот, со важност до до XX.XX.XXXX година.
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Трансакциска сметка: 200003105888388
Депонент Банка: Стопанска Банка АД Скопје
(5) Сите трошоци/провизии настанати во врска со доставувањето на банкарската гаранција или
депозитите за навремено и квалитетно извршување ќе бидат покриени од страна на Понудувачот.
(6) Банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување треба да биде изработена во
согласност и во целост како доставениот прилог 1 од ова БДНТ. Промена на прилог 1 од страна на
Понудувачите без одобрение од страна на Електродистрибуција нема да се смета за важечки.
(7) Доколку Продавачот не достави Банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување или не
уплати депозит за Договорот, Купувачот ќе ја активира Гаранцијата на понуда/ го задржи депозитот
доставен како гаранција за понудата.
13. Одговорност при неисполнување на обврските од договорот
(1) Продавачот ќе ги поднесе сите ризици и ќе биде одговорен за сите трошоци и надоместоци
поврзани со испораката на договорените количини на електрична енергија до точката на испорака
согласно договорот.
(2) Доколку Продавачот не ги исполни обврските од прифатениот дневен распоред на испорака (ДРИ),
тој е должен да ги покрие настанатите трошоци на Купувачот предизвикани од нецелосната
испорака на прифатениот ДРИ, утврдени и пресметани од страна на Купувачот (трошоци за
балансирање). При што надоместокот на овие трошоци ќе се изврши преку доставување на фактура
за пенали од страна на ОДС и истите потребно е да бидат исплатени во рок од 15 дена од датум
истата.
(3) Доколку Продавачот не ги исполни и не ги покрие настанатите трошоци, Купувачот има полно право
да ја активира доставената банкарска гаранција/ да го задржи депозитот и да го раскине склучениот
Договор,
14. Меродавно право:
(1) Овој договор ќе се толкува и на истиот ќе се применуваат законите на Република Северна
Македонија без оглед на правилата за судир на закони.
(2) Договорните страни се согласни дека во случај на штети настанати со прекршување на одредбите од
овој договор, страната која што ја предизвикала штетата ќе и ја надомести на другата страна
настанатата штета, во согласност со одредбите од законските и подзаконските прописи во
Република Северна Македонија.
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15. Доверливост
(1) Условите наведени во овој Договор ќе се сметаат за доверлива информација и ниту една од
договорните страни нема да ги открие овие информации на трета страна.
(2) Како доверлива нема да се смета информацијата која:
a)

е објавена со претходна писмена согласност на другата страна,

b)

е откриена по барање на законски и подзаконски акти, РКЕ , или во врска со судска или
регулаторна постапка, при што секоја од договорните страни ќе се погрижи, колку што е тоа
практично дозволено со односниот закон или регулатива, да го спречи или ограничи
откривањето на информацијата и веднаш за тоа да ја извести другата Договорна страна,

c)

претставува информација од јавен карактер, или

d)

е откриена од статистички причини, при што ќе се води сметка таквото откривање да не го
вклучи идентитетот на другата Договорна страна.

(3) Договорите страни се должни да ги почитуваат обврските за доверливост во времетраење од две (2)
години по истекувањето на Договорот.
16. Виша сила
(1) Случај на Виша сила го ослободува Продавачот од обврската да испорача и Купувачот да превземе
енергија во согласност со овој Договор.
(2) Под услови на Виша сила, Продавачот и Купувачот ќе подразберат непредвидливи природни појави
кои се поврзани со природни катастрофи (поплави, земјотреси, пожари, итн.), како и настани и
околности настанати по склучувањето на овој Договор, кои го спречиле исполнувањето на
договорните обврски и кои што ниту една од страните не е во можност да ги спречи, елиминира
или избегне. Како вакви настани се сметаат акти на државните институции и операторот на
електропреносниот систем во Република Северна Македонија донесени во согласност со
оперативните правила на операторот на електропреносниот систем со цел да се обезбеди
стабилност на енергетскиот систем во Република Северна Македонија . Страната која е засегната со
виша сила ќе ја информира другата страна за почетокот и крајот на состојбата на виша сила и ќе ги
превземе сите разумни мерки кои се потребни за ублажување на последиците од виша сила.
(3) “Виша сила“ во смисла на овој Договор подразбира вклучително, без ограничувања, една или
повеќе од следниве околности:


непредвидливи природни појави поврзани со природни катастрофи (поплави, земјотреси,
пожари и слично) кои се официјално објавени од надлежни институции во Р.Северна Македонија,
или



дејствија на државните институции во Р.Северна Македонија и/или на операторот на преносниот
систем и/или операторот на дистрибутивниот систем коишто се извршени во согласност со
правилата за работење на соодветните оператори во Р.Северна Македонија заради осигурување
на стабилноста на енергетскиот систем во Република Северна Македонија и кои се официјално
објавени од страна на истите, или



дефекти на комуникациските или компјутерските системи на релевантниот телекомуникациски
оператор(и) во Р.Северна Македонија што ја спречуваат страната барател да ги изврши своите
обврски за испорака или прием, официјално објавени од истите или



воведување или почитување на какви било закони, согласности, прописи, уредби, пресуди,
налози, резолуции во сила, или барање од било кои државни органи во Р.Северна Македонија
освен барање што се однесува на парична исплата,



војна, непосредна воена закана, експлозија, официјално објавени од надлежни институции во Р.
Северна Македонија.

(4) Неспособноста за плаќање не е предвидена како настан на виша сила.
(5) Ако, поради Виша сила, едната страна не може, целосно или делумно, да извршува кои било од
своите обврски за испорака или прием од договот и ако таквата страна ги исполнува барањата од
овој Член се смета дека не се случило прекршување или неисполнување на договорните обврски од
страната барател и таа се ослободува (наместо само времено да и се суспендираат) од оние обврски
што се погодени од настанот на виша сила во временски рок и во онаа мера во која таквата виша
сила ја спречува страната и ја оневозможува да ги извршува договорните обврски. Страната барател
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не е предмет на какви било обврски за исплата на обештетување во однос на количествата што не
биле испорачани или примени.
(6) Страната барател во најкраток можен рок откако ќе стане свесна за настанот на виша сила ја
известува другата страна во писмена форма за започнувањето на настанот на виша сила, неговата
природа и доколку е тоа можно, и дава необврзувачка процена за обемот и очекуваното
времетраење на својата неспособност да ги извршува договорните обврски. Страната барател ги
вложува сите комерцијално разумни напори да ја поправи состојбата и да ја отстрани, колку што е
тоа можно, причината за својата неспособност за извршување на договорните обврски, на тој начин
ублажувајќи ги последиците на вишата сила и, во текот на продолженото траење на настанот на
виша сила, и обезбедува на другата страна разумни ажурирани информации, кога и ако е можно, за
обемот и очекуваното времетраење на својата неспособност за извршување на договорните
обврски; под услов, дополнително, ако решавањето на штрајковите, прекините на работењето и
другите трудови конфликти е целосно во надлежноста на засегнатата страна што се повикува на
постоење на настан на виша сила.
(7) Страната барател веднаш ја известува другата страна за преземените мерки за заштита од и
елиминирање на настанот на виша сила, вклучувајќи итно известување за завршувањето на настанот
на виша сила.
(8) Во случај, и под услов, ако Продавачот е ослободен од обврските за испорака поради настан на
виша сила, Купувачот, исто така, се ослободува од соодветните обврски за прием и плаќање. Во
случај, и под услов, ако Купувачот е ослободен од обврските за прием поради настан на виша сила,
Продавачот, исто така, се ослободува од соодветните обврски за испорака.
(9) Ако некоја страна е ослободена од своите договорни обврски поради настан на виша сила во
период подолг од триесет (30) последователни дена или подолго од шеесет (60) дена вкупно во
текот на една календарска година, договорната страна што не е страната барател има право да го
раскине секој договор што е погоден од настанот на виша сила веднаш со писмено известување до
страната барател. Таквото раскинување на договорот не ги доведува во прашање акумулираните
права и обврски на страните во согласност со тој договор до датумот на раскинувањето, но ниедна
страна не е одговорна пред другата страна во однос на кој било неистечен дел од вкупниот рок за
снабдување од таквиот договор по датумот на раскинувањето.
17. Решавање на спорови
(1) Страните се согласни дека секој спор кој произлегува во врска со овој договор ќе се обидат да го
разрешат на мирен начин со непосредни преговори, во духот на добрата деловна соработка.
(2) Доколку Продавачот и Купувачот не успеат да го решат спорот со непосредни преговори во рок од
15 (работни) дена, за спорови кои се утврдени во член 37 од Законот за енергетика, Продавачот и
Купувачот се должни да постапат согласно Законот за енергетика и подзаконските акти. За спорови
кои не се утврдени во член 37 од Законот за енергетика како спорови за кои одлучува РКЕ, доколку
Продавачот и Купувачот не го решат спорот со непосредни преговори во рок од 15 (работни) дена,
секоја страна за спорното прашање може да поведе постапка пред надлежен суд или друг надлежен
орган во Република Северна Македонија.
(3) Во случај на спор надлежен ќе биде Основен Граѓански Суд Скопје во Скопје или друг надлежен
орган со седиште во Скопје.
18. Времетраење и раскинување на договорот
(1) Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од XX.XX.XXXX
заклучно со XX.XX.XXXX година, односно до исполнување на сите обврски наведени во овој
Договор.
(2) Овој договор може еднострано да се раскине доколку некоја од договорните страни не постапува
согласно условите дадени во овој договор и/или не ги исполнува, во целост или делумно, правата и
обврските од овој договор и/или доколку по било кој однос престане важноста на соодветната
лиценца на Продавачот или Купувачот издадена од РКЕ.
(3) Овој договор може да се раскине и спогодбено од двете договорни страни
19. Завршни одредби
(1) Известувањето за раскинување на овој договор се доставува во писмена форма од едната до
другата договорна страна
(2) Договорните страни можат да ги пренесуваат, отстапуваат, поништуваат или на друг начин да
располагаат со сите или дел од правата и обврските од овој Договор само по неговото стапување во
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сила, и само со претходна писмена согласност на другата договорна страна која треба да биде
дадена во рок од 30 дена по приемот на соодветното барање за тоа, а доколку согласноста не е
дадена во тој период ќе се смета дека е одбиена. Овој Договор ќе има дејство и на правните
следбеници на договорните страни и на дозволените приматели на страните.
(3) Овој Договор, вклучувајќи ги и неговите прилози претставува целосен договор помеѓу договорните
страни за предметот на истиот и ги заменува сите претходни или истовремени вербални или
писмени договори, преговори или дискусии поврзани со предметот на договорот.
(4) Доколку било која одредба од овој договор престане да важи поради судска одлука, акти на
државни органи, одлука на Владата на Република Северна Македонија или на РКЕ, таа одредба нема
повеќе да биде дел од овој договор, а останатите одредби ќе продолжат да важат. Кога и да е
возможно секоја одредба, израз или услов од овој Договор ќе биде интерпретиран на начин да биде
применлив и валиден според меродавното право, но ако некоја одредба, израз или услов од овој
Договор биде неважечки според меродавното право, целосно или делумно, таа одредба, израз или
услов или дел од нив нема да претставува дел од овој Договор, но нема да влијае на законитоста и
валидноста на остатокот од овој Договор и нема да предизвика неважност на целиот договор.
Наместо одредбата, изразот или условот од овој Договор што станал целосно или делумно
неважечки, договорните страни ќе настојуваат веднаш да договорат валидна и практична одредба
која ќе биде законски дозволена и која е најблиска до таа која ја заменува, обидувајќи се колку што
е можно да ја постигнат вистинската волја на договорните страни и економската цел на одредбата,
изразот или условот кои се неважечки. Одредбата од овој член ќе се применува и во случај кога овој
Договор содржи празнини.
(5) Измени и дополнувања на овој договор ќе се вршат со анекс на договорот, во писмена форма,
потпишан од двете договорни страни.
(6) Овој договор е склучен на македонски јазик.
(7) За се она што не е регулирано во овој договор ќе се применува законската и подзаконската
регулатива во Република Северна Македонија.
(8) Овој договор е направен во 4 оригинални примероци, по 2 копии за секоја договорна страна.
Продавач:

Купувач:
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