
Врз основа на член 78 став (2) точка 22) од Законот за енергетика („Службен весник на 
Република Македонија“ бр 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 96/19),  а 
согласно член 19 став (1) точка 18 од Статутот на АД МЕПСО Скопје, Управниот одбор на Оператор 
на електропреносниот систем на Република Северна Македонија Акционерско друштво за пренос на 
електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, Скопје, 
а по претходно одобрување од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија со Решение бр. 12-3381/2 од 18 ноември 2019 година, на седница на Управен 
Одбор одржана на ден 21 ноември 2019 година со Одлука бр. 02-6692/9 донесе: 

ПРАВИЛА  ЗА НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ВО 
ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА 

 

I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Предмет на уредување 

(1) Со овие правила за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во 
електропреносната мрежа (во понатамошниот текст Правила) се регулираат условите, 
начинот и постапката за набавка на електрична енергија од страна на АД МЕПСО, во 
согласност со одредбите од Законот за енергетика. 

Член 2 

Дефиниции и кратенки 

(1) Дефиниции опфатени со овие Правила: 

Договор Договор склучен помеѓу избраниот понудувач и АД МЕПСО, со кој се 
утврдуваат техничките и комерцијалните услови за купопродажба на 
електрична енергија за покривање на загубите во електропреносната 
мрежа 

Понудувач Производител или трговец или снабдувач на електрична енергија 
регистриран во согласност со законските прописи на Република Северна 
Македонија, односно оној кој поседува соодветна лиценца издадена од 
РКЕ, како и EIC код, издаден од страна на ОЕПС, кој учествува на Отворен 
јавен повик 

Избран понудувач Понудувач кој има склучено Договор со АД МЕПСО 

Отворен Јавен 
повик 

Оглас, објавен во два национални дневни весници во Република Северна 
Македонија и достапен на официјалната веб страница на АД МЕПСО 

Набавка на 
електрична енергија 

Постапка која ја спроведува АД МЕПСО во согласност со овие Правила за 
набавка на електрична енергија за покривање на загубите во македонската 
електропреносна мрежа  

Понуда Понуда за продажба на електрична енергија (MWh) по одредена цена 
(EUR/MWh) заокружена на две децимали, а доставена од страна на 



понудувачот 

Постапка за набавка 
на електрична 
енергија 

Редослед на активности поврзани со набавка на електрична енергија кои 
почнуваат со Јавниот повик за доставување на понуди од страна на АД 
МЕПСО, доставување понуди од страна на понудувачи, евалуација и избор 
на најповолни понудувачи и завршуваат со склучување на Договор за 
испорака на електрична енергија за покривање на загубите во 
електропреносната мрежа помеѓу АД МЕПСО и избраните понудувачи 

Барање за испорака 
на електрична 
енергија и моќност 

Барање за испорака на електрична енергија и моќност за покривање на 
загубите на електропреносната мрежа за 24 часовен период доставено од 
страна на ОЕПС до избраниот понудувач, во денот Д-2 за денот Д, 
доставено преку Email. 

Дневен распоред на 
испорака 
(номинација) 

Претставува распоред на испорака на електрична енергија со 24 часовни 
количини на електрична енергија и моќност доставени од страна на 
избраниот понудувач. Дневниот распоред се доставува врз основа на 
Барањето за испорака на електрична енергија и моќност и истиот мора да 
биде хармонизиран согласно правилата за доставување на физички 
распореди. 

 

(2) Кратенки опфатени со овие Правила: 

АД МЕПСО Оператор на електропреносниот систем на Република Северна 
Македонија Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и 
управување со електроенергетскиот систем во државна сопственост, 
Скопје  

ОЕПС Оператор на електропреносен систем  

РКЕ Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република 
Северна Македонија 



 

II. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА 
ЗАГУБИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА 

Член 3 

Начин на набавка на електрична енергија 

(1) АД МЕПСО е должен да набавува електрична енергија за покривање на загубите во 
електропреносната мрежа по пазарни услови, на транспарентен, недискриминаторен и 
конкурентен начин. 

(2) Набавката на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносната мрежа АД 
МЕПСО ќе ја изврши на следните начини: 

1. На отворен пазар, преку тендерска постапка за набавка на електрична енергија за 
покривање на загубите во електропреносната мрежа и/или 

2. На организиран пазар на електрична енергија во Република Северна Македонија, доколку 
за тоа постојат услови. 

(3) Набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносната мрежа АД 
МЕПСО  може да ја изврши како: 

 Годишна и/или 
 Квартална и/или 
 Месечна 

Член 4 

Отпочнување на постапка за набавка на електрична енергија 

(1) Постапката за обезбедување на електрична енергија за покривање на загубите на електрична 
енергија во електропреносната мрежа започнува од страна на Подружница ОЕПС, со 
доставување на Барање до Генералниот директор на АД МЕПСО за одобрување на набавката 
и формирање на комисија задолжена за подготовка и реализација на предметната набавкa. 
Барањето содржи: 

- предмет на набавката, 
- количини на набавката, 
- планирани средства. 

(2) Врз основа на барањето, Генералниот Директор донесува Одлука за отпочнување на 
набавката, во која ќе бидат наведени: 

- предмет на набавката, 
- количини на набавката, 
- планирани средства, 
- членовите на Комисијата задолжени за подготовка и спроведување на постапката.   

(3) Комисијата формирана од страна на Генералниот директор на АД МЕПСО е задолжена за 
подготовка на Документација за јавен повик која ќе содржи: 

- Дел I Инструкции за понудувачите 

1. Општи информации 
2. Способност на понудувачите 



 2.1  лична способност 
 2.2  способноста за вршење професионална дејност, 
 2.3  економската и финансиска состојба 
 2.4  техничката способност,        

3. Појаснување, измена и дополнување на документација 
4. Подготовка и поднесување на понудите 
5. Отворање и евалуација на понудите 
6. Доделување на договорот за набавка 
7.   Рок и важност на понудите 
8.   Посебни услови 
9. Модел на договор 
10. Поништување на постапката 

- Дел II   Технички спецификации 

1. Период на испорака на електрична енергија и моќност (не помала од 1 календарски месец) 
2. Точка на испорака на електричната енергија  
3. Моќност изразена во MW и електрична енергија изразена во  MWh, за целиот период на 

испорака, т.е. Дијаграм за испорака на електрична енергија и моќност, изработен во 
согласност со Прилог 1 од овие Правила 

4. Дозволени отстапувања (флексибилност) на часовно ниво од договорената моќност и 
договорените месечни и/или часовни количини 

- Дел III Образец на понуда 

1. Општ дел 
2. Прилози 

 

III. НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА НА ОТВОРЕН ПАЗАР 

Член 5 

Услови за учество на Јавен повик 

(1) Право на учество на јавниот повик има понудувач, односно производител или трговец или 
снабдувач на електрична енергија регистриран во согласност со законските прописи на 
Република Северна Македонија, односно оној кој поседува соодветна лиценца издадена од 
РКЕ, како и EIC код, издаден од страна на ОЕПС и кој ќе достави финансиска гаранција на 
понудата во висина од 3% од вкупната вредност на понудата без вклучен ДДВ. Финансиската 
гаранција може да биде издадена во форма на банкарска гаранција или паричен депозит за 
доставената понуда, со важност не помалку од 14 дена од денот на истекот на важноста на 
понудата, во оригинална форма. 

Член 6 

(1) АД МЕПСО  ќе ја наплати финансиската гаранција за доставената понуда ако понудувачот: 

- ја повлече својата понуда пред истекот на периодот  на нејзината важност, 
- не го потпише договорот  или 
- не ја обезбеди финансиската гаранција за квалитетно извршување на договорот во 

предвидениот период. 



(2) АД МЕПСО ќе им ја врати финансиската гаранција за учество на сите понудувачи, по 
потпишување на договорот и обезбедување на финансиска гаранција за квалитетно 
извршување на договорот со најповолните понудувачи. 

Член 7 

Објавување на јавниот повик 

(1) Повикот за поднесување понуда треба да се објави: 

- На веб-страницата на АД МЕПСО, 
- Во два национални дневни весници во Република Северна Македонија  

Член 8 

(1) Документацијата за јавниот повик се предава на заинтересираните понудувачи лично, во 
просториите на АД МЕПСО, а по писмено барање на понудувачите истата може да биде 
предадена и по обична или брза пошта на адреса наведена во барањето. Документацијата се 
предава со претходно приложување на доказ за уплатена котизација во висина од 50,00 Евра, 
која служи за покривање на трошоците за подготовка, спроведување и реализација на 
постапката на набавка. 

Член 9 

(1) Крајниот рок за поднесување на понудите треба да изнесува најмалку 7 дена од денот на 
објавувањето на Јавниот повик за поднесување понуда во два национални дневни весници во 
Република Северна Македонија. 

 

IV. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ 

Член 10 

Јавно отварање на понудите 

(1) Понудите треба да се отвараат јавно. 

(2)  Само овластените претставници од понудувачите имаат право на коментари – забелешки на 
јавното отварање. 

Член 111 

Евалуација на понуди 

(1) Цените по кои се набавува електричната енергија за покривање на загубите во 
електропреносната мрежа се формираат врз основа на листа на мериторно подредување, 
согласно понудите добиени на јавниот повик кои ги исполнуваат пропишаните критериуми за 
утврдување на способноста. 

(2) Цената на електричната енергија содржана во доставените понуди согласно јавниот повик ќе 
претставува единствен критериум за листата на мериторно подредување. 

(3) Листата на мериторно подредување се формира по растечки редослед, каде што како 
прворангирана понуда се подредува понудата на електрична енергија со најниска цена. 



Член 122 

Избор на најповолна понуда 

(1) Комисијата од Член 4 став (2) од овие Правила, ќе избере најповолна понуда/понуди врз основа 
на критериумот најниска прифатена цена за секој месец одделно, утврден во Јавниот повик за 
поднесување понуда, од понудите кои ги исполнуваат пропишаните критериуми за утврдување 
на нивната способност.  

(2) Комисијата од Член 4 став (2) од овие Правила има право да побара од понудувачите кои се 
пријавиле на отворениот повик, пред јавното отварање на доставените понуди, да достават 
процентуално намалување на понудената цена за вкупните количини на електрична енергија. 

(3) Комисијата од Член 4 став (2) од овие Правила изготвува извештај од евалуацијата со предлог 
до Генералниот Директор за избор на најповолна понуда или предлог за поништување на 
постапката. 

(4) Генералниот Директор донесува одлука за избор на најповолен понудувач, или одлука за 
поништување на постапката. 

(5) По донесување на одлуката, во рок од 1 (еден) ден, Комисијата Член 4 став (2) од овие 
Правила ги известува понудувачите за донесената одлука. 

Член 13 

Правна заштита 

(1) Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за набавка по јавен повик и 
кој има забелешки за направени пропусти или грешки во работењето на комисијата за 
евалуацијата на понудите и не е задоволен од донесената одлука за избор на најповолен 
понудувач може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за 
преземање дејствија по пат на жалба доставена до Управниот Одбор на АД МЕПСО во рок од 2 
(два) календарски дена од денот на приемот на известувањето за избор на најповолен 
понудувач, со доставување на жалбата лично или по пошта,  со јасно и прецизно образложени 
причини за истата. Управниот одбор по жалбата на понудувачот одлучува во рок од 2 (два) 
дена, сметано од денот на приемот на жалбата. 

(2) Понудувачот кој не е задоволен од одлуката на Управниот одбор на АД МЕПСО може во рок од 
2 (два) дена, сметано од денот на приемот на одлуката која ја донел Управниот одбор на АД 
МЕПСО да иницира спор пред РКЕ, која го решава спорот според процедурата за решавање на 
спорови.  

(3) Одлуката на РКЕ е конечна. 

Член 13 

Потпишување на договор 

(1) Врз основа на извршената евалуација согласно Член 12 од овие Правила, АД МЕПСО ќе 
потпише Договор за испорака на електрична енергија за покривање на загубите во 
електропреносната мрежа со најповолните понудувачи. 

(2) Понудувачот чија понуда е избрана за најповолна треба да обезбеди финансиска гаранција за 
квалитетно извршување на договорот во вид на банкарска гаранција или паричен депозит, во 
висина од 10%  од вредноста на електричната енергија од месецот со најголема вредност на 



испораката, најдоцна во рок од 5 работни дена од денот на потпишување на договорот и истата 
треба да биде со важност до 7 дена по завршување на последниот месец на испорака од 
договорот. 

(3) Гаранцијата треба да биде неотповиклива, безусловна и платива на прв писмен повик. 

Член 14 

Одговорност при неисполнување на обврските од договорот 

(1) Избраните понудувачи кои склучиле Договор со АД МЕПСО должни се целосно да ги исполнат 
обврските за испорака на договорената моќност и количина на електрична енергија во 
електропреносната мрежа согласно Барањата за испорака на електрична енергија и моќност за 
потребите на АД МЕПСО, во кое АД МЕПСО може да го користи правото за користење на 
договорената флексибилност на часовно ниво за испорака на електрична енергија и моќност, 
специфицирана во Договорите. 

(2) Доколку избраниот понудувач не ги исполни условите од ставот (1), АД МЕПСО ќе: 

1. ја активира банкарската гаранција или ќе го задржи депозитот за квалитетно извршување 
на договорот 

2. наплати договорна казна во висина од 15% од вкупната вредност на Договорот, како и 
штетата што ја претрпел АД МЕПСО која е поголема од износот на договорната казна  

 

Член 15 

Постапка за достава на количини на електрична енергија 

(1) Понудувачите доставуваат дневен распоред на испорака на електрична енергија врз основа на  
Барањето за испорака доставено од  страна на ОЕПС. 

(2) Начинот и периодот на достава на Дневниот распоред на испорака (номинации) ќе биде 
дефиниран во договорот за испорака на електрична енергија за покривање на загубите во 
електропреносната мрежа. 

Член 16 

Мониторинг 

(1) АД МЕПСО е должен да достави извештај до РКЕ за спроведената набавка на електричната 
енергија за покривање на загубите во електропреносната мрежа во рок од 5 дена од 
потпишување на договорот со понудувачите кои се избрани како најповолни. 

V. ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ 

Член 18 

Трошоци 

(1) Сите трошоци за изготвување на понудите, учеството во процесот и/или откажувањето од 
процесот за набавка на електрична енергија ќе бидат покриени исклучиво од страна на 
понудувачите 



Член 19 

Важност 

(1) Овие правила стапуваат на сила со денот на нивното донесување од страна на АД МЕПСО, а 
по претходно одобрување од страна на РКЕ. 

(2) Овие правила се објавуваат на веб-страницата на АД МЕПСО . 
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VI. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА 
ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ВО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ 

1. Дијаграм за испорака на електрична енергија и моќност. 

Вкупните месечни количини на електрична енергија потребни за покривање на загубите во 
електропреносната мрежа на Република Северна Македонија како и соодветната моќност и 
коефициент на модулација за секој месец посебно за годината Г се пресметуваат врз основа на 
остварената вкупна часовна потрошувачка на електрична енергија во годината Г-1 за соодветниот 
месец. За месеците за кои не постојат податоци за остварувањето за годината Г-1 се земаат податоци 
за соодветните месеци од годината Г-2. 

Врз основа на овие податоци се изработува карактеристичен месечен дијаграм на вкупната 
потрошувачка за годината Г, за секој месец посебно. 

Од податоците за вкупните месечни потреби од електрична енргија за годината Г, доставени од 
корисниците на електропреносната мрежа, а земајќи гo во предвид карактеристичниот месечен 
дијаграм на вкупната потрошувачка од годините Г-1 и Г-2, се дефинира карактеристичен месечен 
дијаграм на вкупната потрошувачка за секој месец посебно за годината Г. Месечните количини на 
електрична енергија потребни за покривање на загубите во електропреносната мрежа се добиваат како 
производ од месечниот конзум од карактеристичниот дијаграм за годината Г и остварениот процент на 
загуби на во соодветниот месец во годината Г-1, односно Г-2. 

Вака добиените месечни количини на загуби во електропреносниот систем се распределуваат на 
часовно ниво соодветно на карактеристичниот месечен дијаграм на вкупната потрошувачка за 
дадениот месец при што се добива карактеристичен месечен дијаграм на загуби за годината Г.  

Од карактеристичен месечен дијаграм на загуби за годината Г, се определува коефициентот на 
модулација за секој месец посебно како однос помеѓу ноќната и дневната моќност. Вака дефинираните 
количини се предмет на набавка на јавниот повик. 

2. Барање за испорака (часовен дијаграм) 

АД МЕПСО има право на флексибилност од ±20% од договорената часовна моќност, за секој час 
посебно, која ќе ја достави до избраниот понудувач во денот Д-2 за денот Д.  

Барањето за испорака на електрична енергија и моќност за покривање на загубите, ОЕПС го 
изработува врз основа на остварениот часовен конзум и часовни загуби во претходните денови  и 
прогнозираниот часовен конзум за денот Д.  

 


