
ПРАВИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ВО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ 

 

Член 1 

       Во Правилата за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во 

електропреносниот систем бр. 02-6728/4 од 26.11.2021 година и бр. 02-7269/8-220.12.2021 година 

во Член 3 став (3) се менува и гласи: 

(3) Набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем АД 

МЕПСО може да ја изврши како: 

- Годишна и/или 

- Повеќемесечна и/или 

- Месечна 

Член 2 

(1) Во Член 12 по став (2), се додава став (3) и гласи: 

(3) Процентуалното намалување на понудената цена за вкупните количини на електрична 

енергија за предметниот период од став (2) од овој член треба да биде доставено во писмена 

форма на меморандум, потпишано од страна на овластено лице со печат од страна на 

Понудувачот. Истото треба да биде приложено пред отворањето на самата понуда и ќе биде 

земено во предвид како валидна понуда на отворањето.   

(2) Ставовите (3), (4) и (5) стануваат (4), (5) и (6) соодветно. 

 

Член 3 

Во Член 18 став (3) се менува и гласи: 

(3) Набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем АД 

МЕПСО може да ја изврши како: 

- Годишна и/или 

- Повеќемесечна и/или 

- Месечна 

Член 4 

(1) Во Член 26 по став (2), се додава став (3) и гласи: 

(3) Процентуалното намалување на понудената цена за вкупните количини на електрична 

енергија за предметниот период од став (2) од овој член треба да биде доставено во писмена 

форма на меморандум, потпишано од страна на овластено лице со печат од страна на 



Понудувачот. Истото треба да биде приложено пред отворањето на самата понуда и ќе биде 

земено во предвид како валидна понуда на отворањето.   

(2) Ставовите (3), (4) и (5) стануваат (4), (5) и (6) соодветно. 

 

Член 5 

Во Член 27 се менува став (2) и гласи: 

(2) Избраните Понудувачи, во рок и начин дефиниран во ИБДП, но не подолго од 5 (пет) работни 

дена по потпишување на ИД, се должни да достават до АД МЕПСО финансиска гаранција за 

навремено и квалитетно извршување на ИД во висина од 15% од вредноста на електричната 

енергија од месецот со најголема вредност на испорака од ИД, во форма на банкарска гаранција 

издадена од банка со седиште во Република Северна Македонија, или депозит на сметка на АД 

МЕПСО и истата треба да биде со важност до 7 дена по завршување на последниот месец на 

испорака од Индивидуалниот договор. 

 

Член 6 

Во Член 14 од Прилог 2 Рамковен Договор се менува став (2) и гласи: 

(2) Понудувачот е согласен дека при склучување на ИД, а не подолго од 5 работни дена по 

потпишувањето, да достави гаранција за навремено и квалитетно извршување на ИД, во висина 

од 15% од вредноста на електричната енергија од месецот со најголема вредност на испорака од 

ИД. Финансиската гаранција може да биде издадена во форма на банкарска гаранција издадена 

од банка со седиште во Република Северна Македонија, или депозит на сметка на АД МЕПСО, и 

истата треба да биде со важност од 7 дена по завршување на последниот месец на испорака од 

Индивидуалниот договор. 

Член 7 

       Овие изменувања и дополнувања на Правилата за набавка на електрична енергија за 

покривање на загубите во електропреносниот систем стапуваат на сила на денот на објавување 

на истите на web страницата на АД МЕПСО 

Образложение 

 

Предлог на АД МЕПСО е овие предлог промени да се усвојат цел да се зголеми конкурентноста 

во процесот на набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот 

систем, а воедно и поради усогласување на двата начина на набавка на електрична енергија во 

постојните Правила. 


