Врз основа на член 12 од Правилата за доделување на прекугранични преносни
капацитети (“Службен весник на Република Македонија” бр. 105/2011) и врз основа на
член 19, точка 18 од Статутот, Управниот одбор на Операторот на електропреносниот
систем на Македонија, Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и
управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост “МЕПСО” на
предлог на Операторот на електропреносниот систем, по претходно одобрение од
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со Решение бр. 021154/1 од 01.09.2011 година, и одлука на УО бр. 02-6799 од 04.08.2011 година, донесе
ПРИВРЕМЕНИ ПРАВИЛА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА РАСПОЛОЖИВИТЕ ПРЕНОСНИ ПРЕКУГРАНИЧНИ КАПАЦИТЕТИ НА
ИНТЕРКОНЕКТИВНИТЕ ВРСКИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА НА МЕСЕЧНО И НЕДЕЛНО НИВО

Член 1
Основни одредби
(1) Со овие Привремени правила за доделување на расположовите преносни
прекугранични капацитети на интерконективните врски на електроенергетскиот систем
на Република Македонија на месечно и неделно ниво (во понатамошниот текст:
месечни и неделни Привремени правила), се уредува начинот според кој АД МЕПСО –
Скопје како оператор на електропреносниот систем (во понатамошниот текст: АД
МЕПСО) го
доделува правото на користење на расположивите преносни
прекугранични капацитети (ATC) на сите интерконективни врски (во понатамошниот
текст: правото на користење на расположивите преносни прекугранични капацитети)
помеѓу електроенергетскиот систем на Република Македонија и соседните
електроенергетски системи на месечно и неделно ниво.
(2) Доделувањето на правото на користење на расположивите преносни
прекугранични капацитети на месечно и неделно ниво се врши врз основа на следниве
принципи:
1) транспарентна, недискриминаторна и пазарно ориентирана процедура и
постапка за доделување на правото на користење на расположивите
преносни прекугранични капацитети;
2) оптимизација на искористеност на расположивите преносни прекугранични
капацитети,
3) одржување на соодветен степен на сигурност во снабдувањето на
потрошувачите во Р. Македонија, во согласност со Мрежните правила за
пренос на електрична енергија („Службен весник на РМ“бр.95/06, како и
меѓународно превземените обврски на АД МЕПСО - Скопје;
4) транзит на електрична енергија за задоволување на потрошувачката на
елекетрична енергија надвор од Р. Македонија, во рамките на расположивите
преносни капацитети, а во согласност со важечките правила и прописи во
интерконекцијата.

(2) Интерконективната врска (интерконекција) помеѓу Република Македонија и
Република Бугарија е составена од 400kV ДВ ТС Дуброво (ТС Штип) -ТС Црвена
Могила.
(3) Интерконективната врска (интерконекција) помеѓу Република Македонија и
Република Србија е составена од 400kV ДВ ТС Скопје5-ТС КосовоБ.
(4) Интерконективната врска (интерконекција) помеѓу Република Македонија и
Република Грција е составена од 400kV ДВ ТС Дуброво -ТС Солун и 400kV ДВ ТС
Битола2 -ТС Мелити.
(5) Секоја интерконективна врска има два правци. Еден правец на една
интерконективна врска во рамките на дефинираниот временски период ќе се означува
како „алокациска единица“ (Allocation Unit – AU). Доколку во еден правец има повеќе
алокациски периоди со различни временски расположливи прекугранични преносни
капацитети тие се сметаат како една алокациска единица.
(6) АД МЕПСО на својата веб страна ( www.mepso.com.mk ) ќе ги објавува сите
значајни информации и временски рокови кои се врзани за поедини фази на следната
алокациска процедура.
(7) Точните датуми на процедурите за доделување правото на користење на
расположивите преносни капацитети на месечната, односно неделната аукција за
годината G ќе бидат објавени на веб страната на АД МЕПСО, најдоцна до 29-ти
Ноември од годината G-1 за доделување на капацитетите за година G на месечно и
неделно ниво.
(8) АД МЕПСО е должен на својата веб страна да ги објавува сите значајни
информации и временски рокови кои се врзани за поедини фази на следната алокациска
процедура.
Член 2
Основни поими
(1) Дефинициите за одделни изрази, содржани во Законот за енергетика и
Мрежните правила за пренос на електрична енергија се применуваат и во овие месечни
и неделни Привремени правила.
(2) Одделни изрази употребени во овие месечни и неделни Привремени правила
го имаат следното значење:
AAC
ATC
Aлокациска единица

Алокациски период

Band
Договор
EIC-Code
EMS

Веќе доделен капацитет (Already allocated capacity).
Расположив Преносен Капацитет (Available Transmission Capacity).
Еден правец на една интерконективна врска во рамките на дефинираниот
алокациски период (Allocation Unit – AU).
Временски период за месечна аукција на band капацитет ATC. Секој месец
може да има најмалку еден алокациски период (од првиот ден во месецот во
00:00 часот до последниот ден истиот месец во 24:00 часот), или да биде
раздвоен на повеќе алокациски период со различна вредност на ATC заради
очекуваната состојба на ЕЕС и планираните исклучувања во преносната
мрежа.
Иста вредност на капацитетот во МW во тек на целиот разгледуван период.
Договор помеѓу корисниците на преносниот капацитет и МЕПСО.
ETSO identification code
Српски преносен систем-оператор ( Електромрежа Србије).
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ESO
ENTSO-E
HTSO
MW
MWh
N-1 критериум

Netting
NTC
Rights without obligations
TRM
TTC
UCTE
Аукциска цена
Аукциски правила
Барање
ДВ
ДДВ
Доделен капацитет
ЕЕС
Експлицитна аукција
Загушување
Календар
Капацитет
Листа на барања
МЕПСО
МЕПСО веб страна
МЕПСО факс
НБРМ
Marginal price
Порција
First-come-first-served
РКЕ
Учесник на аукција
Цена на понуда

Бугарски преносен систем-оператор.
European Network of Transmission System Operators for Electricity
Грчки преносен систем-оператор (Hellenic transmission system operator).
Мегават.
Мегаватчас.
Критериумот за сигурност во анализите на преносната мрежа, според кој,
било кој веројатен испад на еден елемент во ЕЕС не смее да доведе до
загрозување на сигурната работа на ЕЕС, односно каскадни пореметувања
кои би предизвикале прекин на снабдувањето на потрошувачката (подетално
за N-1 во Мрежни правила за пренос на ЕЕ и ENTSO-E Operational Handbook).
Потиснување на програмите на размена и/или тековите на моќност со
спротивен правец.
Нето преносен капацитет (Net Transfer Capacity).
Права без обврски.
Маргина на сигурност (Transmission Reliabiltiy Margin).
Вкупен преносен капацитет (Total Transfer Capacity).
Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity.
Цена за резервирање на преносниот капацитет која учесникот во алокацијата
треба да ја плати доколку има загушување.
Збир на правила во рамките на овој документ кои ги опишуваат сите аспекти
на процедурата за алокација.
Барање за учество во процедурата за алокација, во која се дефинира саканиот
износ на капацитетот и максимална цена која учесникот на аукцијата е
подготвен да ја плати, по одредена алокациска единица.
Далекувод.
Данок на додадена вредност (Value Added Tax - VAT).
Капацитет доделен на користење на учесникот под одредени услови
дефинирани со овие Привремени Правила.
Електроенергетски систем.
Аукција на прекуграничниот преносен капацитет.
Состојба во која збирот на сите барања на една алокациска единица е поголем
од расположливиот преносен капацитет - ATC (congestion).
Временски распоред на процедурата за алокација.
Прекуграничен преносен капацитет, изразен во MW.
Збир од пристигнатите барања.
Оператор на електро преносен систем на Македонија, Акционерско друштво
за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот
систем, во државна сопственост МЕПСО, Скопје
www.mepso.com.mk
Број на факс на МЕПСО за процедурата за алокација:
+389 2 3112 225 (+389 2 3149 039).
Народна банка на Република Македонија.
Последна прифатена цена
Дел од барањето
Принцип на прва пријава.
Регулаторна комисија за енергетика на Република Македонија.
Физичко и/или правно лице кое учествува на аукцијата.
Максимална цена која учесникот на аукцијата е подготвен да ја плати, по
единечна порција од Барањето.
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Член 3
Одредување на преносниот капацитет на интерконективна врска
(1) Одредување на нето преносен капацитет (NTC) на интерконективните врски се
прави во соработка со соседните оператори на преносните системи во согласност со
препораките и правилата на ENTSO-E.
(2) При определувањето на нето преносните капацитети (NTC), особено, се зема во
предвид:
1) термичките ограничувања, напонски ограничувања и ограничувања условени
од стабилноста на системот
2) N-1 критериумот за сигурност при пресметка на TTC (вкупен преносен
капацитет)
3) Маргината на сигурност (TRM)
4) ограничувањата во работата на ЕЕС кои се планирани однапред во
согласност со планираната нерасположивост на елементите од мрежата
5) ограничувањата во работата на ЕЕС кои не се планирани однапред и кои
произлегуваат од непланска нерасположивост на елементите од мрежата
(3) ATC е расположив преносен капацитет кој претставува разлика од (NTC) и веќе
превземените обврски за пренос (AAC).
NTC = TTC – TRM
ATC = NTC – AAC
(4) АД МЕПСО е должен да ги пресметува вредностите на капацитетите за секоја
граница и за секој правец, поодделно.
(5) На месечно ниво се пресметуваат вредностите на капацитетите: TTC, TRM,
NTC, AAC, ATC и тоа како „band“ вредности (иста вредност во текот на целиот месец),
или како посебни „band“ вредности за различни алокациски периоди во текот на еден
месец, а во зависност од очекуваната состојба на ЕЕС и планираните исклучувања во
преносната мрежа. АД МЕПСО ги пресметува вредностите на капацитетите соодветно
за секој од алокациските периоди во текот на еден месец М и ќе спроведува посебна
алокациска процедура во текот на месец М-1.
(6) На неделно ниво вредностите на капацитетите се пресметуваат како „band“
вредности (иста вредност во текот на цела недела). На неделно ниво се доделува
преносен прекуграничен капацитет кој е преостанат од месечната алокација, така што и
на неделно ниво се пресметува (AAC, ATC), но АД МЕПСО може да врши и пресметка
на целиот преносен капацитет (TTC, TRM, NTC), во зависнот од очекуваната состојба
на ЕЕС.
(7) АД МЕПСО е должен вредностите од став 5 и став 6 од овој член да ги објави на
својата веб страна.

4

Член 4
Основни принципи за алокација по граници
(1) АД МЕПСО е одговорен за доделување на половина од вкупниот расположив
преносен капацитет на секоја граница, соодветно, освен ако операторите на преносните
системи меѓусебно не се договорат на друг начин.
(2) АД МЕПСО спроведува аукција за месечно доделување (алокација) на правото
на користење на расположивите преносни прекугранични капацитети (во
понатамошниот текст: месечна аукција за алокација) или неделно доделување
(алокација) на правото на користење на расположивите преносни прекугранични
капацитети (во понатамошниот текст: неделна аукција за алокација) на дел од
расположивиот преносен прекуграничен капацитет (ATC) на интерконективните врски
на Република Македонија со Република Србија, Република Бугарија и Република
Грција.
Член 5
Основни принципи за алокација по време
(1) АД МЕПСО го организира доделувањето на правото за користење на
расположливиот преносен прекуграничен капацитет на месечно и неделно ниво.
(2) За месецот М доделувањето на расположливиот преносен прекуграничен
капацитет се врши во месецот М-1 во согласност со Календарот на месечните
алокациски процедури (во понатамошниот текст: месечен Календар), кој е составен дел
на овие месечни и неделни Привремени правила и истиот се објавува на веб страната на
АД МЕПСО (www.mepso.com.mk) . Meсечната аукција за алокација се спроведува со
дефинирање на еден или повеќе алокациски периоди за месецот М, во зависност од
резолуцијата на пресметките на преносните прегугранични капацитети за конкретниот
месец.
(3) АД МЕПСО може да организира неделна аукција за алокација, за делот од
расположливиот преносен прекуграничен капацитет кој ќе остане слободен по
спреведувањето на месечната аукција за алокација, за месецот М, како и во случај на
евентуално слободен капацитет по ажурираната пресметка или вратен (неискористен)
капацитет од месечната аукција за алокација.
(4) За неделата W доделувањето на расположливиот преносен прекуграничен
капацитет се врши во недела W-1 во согласност со Календарот на неделните
алокациски процедури (во понатамошниот текст: неделен календар), кој е составен дел
на овие месечни и неделни Привремени правила и истиот се објавува на веб страната на
АД МЕПСО (www.mepso.com.mk) .
(5) Делот од расположливиот преносен прекуграничен капацитет, кој ќе остане
слободен по месечната аукција за алокација и неделната аукција за алокација , АД
МЕПСО може да го додели ден однапред според принципот first-come-first-served.
(6) За користење на преносниот прекуграничен капацитет кој останал слободен по
месечната аукција за алокација и неделната аукција за алокација, задолжително се
поднесува барање во писмена форма на меморандум од претпријатието и истото се
испраќа до АД МЕПСО ден однапред (D-1) најдоцна до 09:00 (CET) на следните
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факсови: +389 2 3112 225 или +389 2 3149 039. За сабота, недела и понеделник,
барањето се доставува најдоцна до 09:00 (CET). За неработни денови и празници
барањето се доставува во претходниот работен ден до 09:00 (CET).
(7) Меродавно време на пристигнатите документи е времето на факсовите во АД
МЕПСО.
Член 6
Метод за доделување на преносните капацитети на месечно и неделно ниво
(1) NTC и ATC вредностите се пресметуваат и објавуваат на месечно и неделно
ниво, за сите граници, за секоја алокациска единица, поодделно.
(2) За делот од преносниот прекуграничен капацитет со кој располага АД МЕПСО,
се применува метода на експлицитна аукција на преносните капацитети со наплата
според последно прифатената цена (marginal price) во случај на загушување.
(3) На месечните аукции за алокација и неделните аукции за алокација на
преносниот прекуграничен капацитет се применува принципот “No netting-right without
obligation”.
Член 7
Учество во процедурата за алокација
(Право на учество)
(1) Право на учество на месечната или неделната аукција за доделување на
преносен прекуграничен капацитет имаат претријатијата кои поседуваат важечка
лиценца за вршење на енергетска дејност: производство на електрична енергија или
трговија со електрична енергија или снабдување со електрична енергија издадена од
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Член 8
Пријава и Изјава
(1) Претпријатијата од член 7 од овие месечни и неделни Привремени правила кои
за прв пат учествуваат на месечната или неделната аукција за алокација се должни да
поднесат Пријава за регистрација за учество на месечната или неделната аукција за
алокација (во понатамошниот текст: Пријава), Изјава за прифаќање на обврските и
условите дефинирани во месечните и неделните Привремени правила (во
понатамошниот текст: Изјава), кои се составен дел на овие месечни и неделни
Привремени правила, како и документите од член 9 од овие месечни и неделни
Привремени правила. Обрасците за Изјава и Пријава се објавуваат и можат да се
превземат од веб страната на АД МЕПСО (www.mepso.com.mk).. Изјавата и Пријавата
имаат важност до крајот на тековната година.
(2) Претпријатијата од член 7 од овие месечни и неделни Привремени правила се
должни да достават потпишани Изјава и Пријава, како и останатите документи
согласно овие месечни и неделни Привремени правила, најдоцна до 5-от ден во месецот
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М-1 до 14:00 часот за учество на месечната аукција за алокација за месецот М. Истите
документи се однесуваат и на учеството во неделните аукции во текот на месецот М.
(3) Потребните документи се доставуваат до АД МЕПСО, исклучиво на факс број:
+389 2 3112 225 или +389 2 3149 039 и истите се однесуваат за учество за останатите
месечни и неделни алокациски процедури до крајот на тековната година.
Член 9
Потребни документи пред потпишување на Договор
(1) Претпријатијата од член 7 од овие месечни и неделни Привремени правила,
заедно со Изјавата,и Пријавата, должни се да ги достави следните документи:
1) Потврда дека претпријатијата кои ги претставуваат не се под стечај или во
процедура на ликвидација.
2) Потврда со која се докажува дека со правосилна пресуда не му е изречена
прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или
должност, односно привремена забрана за вршење дејност.
3) Законско овластување на претставниците да ги застапуваат претпријатијата
во процесот на доделување на преносен капацитет и дека се запознаени со
обврските кои произлегуваат од овластувањето.
4) Потврда дека во последните 5 (пет) години не му била изречена правосилна
пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или
перење пари.
5) лиценца за вршење енергетска дејност производство на електрична енергија
или трговија со електрична енергија или снабдување со електрична енергија
(2) Сите документи се поднесуваат за првото учество на месечната, односно
неделната аукција за тековната година.
(3) Документите од став 1 на овој член се доставуваат во оригинал или заверена
копија верна на оригиналот, при што не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци, а се
доставуваат по факс.
(4) Доколку, АД МЕПСО се посомнева во наведените документи го задржува
правото да побара информации директно од надлежните органи кои ги издале
документите.
Член 10
Договор
(1) АД МЕПСО во рок од 1 (еден) ден по приемот на Изјава и Пријава, ќе ги
информира претпријатијата од член 7 од овие месечни и неделни Привремени правила
за прифаќањето или одбивањето на учеството во месечната или неделната аукција за
алокација.
(2) Претпријатијата од член 7 од овие месечни и неделни Привремени правила чии
Пријава, Изјава, како и документи согласно член 9 од овие месечни и неделни
Привремени правила ќе бидат прифатени од страна на АД МЕПСО, може да бидат
учесници на месечните или неделните аукции за алокација во годината G, по претходно
склучување на Договор за право на користење на преносниот прекуграничен капацитет
на интерконективната врска на електроенергетскиот систем на Република Македонија
со АД МЕПСО (во понатамошниот текст: Договор).
7

(3) Потпишаниот Договор, пред првото поднесување на барање за доделување
преносен прекуграничен капаците се испраќа до АД МЕПСО на факс +389 2 3112 225
или +389 2 3149 039 најдоцнс до 7-от календарски ден во месецот М-1 до 12:00 часот,.
Потпишаниот Договор мора да содржи име и презиме на овластеното лице кое ја
застапува фирмата, негова позиција, негов потпис и печат на фирмата. Најдоцна до 20от ден од месецот М-1 до АД МЕПСО се доставуваат лично или по пошта 4 (четири)
оригинални Договори уредно пополнети и потпишани. Овластените претставници на
АД МЕПСО ќе ги потпишат сите 4 (четири) примероци на Договорот при што два
примероци ќе бидат вратени на учесникот. Договор се потпишува за тековната година.
(5) Испратените и потпишаните оригинални Договори се предуслов за користење на
правото на преносените капацитети.
Член 11
Барање за учество во процедурата за алокација
(1) Учесниците на аукцијата кои потпишале Договор се должни да достават
соодветно Барање за учество на месечна или неделна аукција за алокација кое е
составен дел на овие месечни и неделни Привремени правила и се објавува на веб
страната на АД МЕПСО.
(2) Претставникот на учесникот на аукцијата кој ќе го потпише Барањето од став 1
на овој член мора да биде законски овластен од страна на претпријатието кое учествува
во процесот на доделување.
(3) Во Барањето се дефинираат следните параметри за учество во процедурата за
алокација:
1) Податоци за учесникот на аукцијата.
2) Алокациска единица: граница, правец, временски интервал:
-

временски интервал:


за месечните аукции: “band” (од првиот ден во месецот во 00:00
часот до последниот ден истиот месец во 24:00 часот); или во
алокациските периоди во рамките на еден месец;



за неделни аукции: “band” (од првиот ден во недела во 00:00 часот,
до последниот ден иста недела во 24:00 часот, а во случај на прва
или последна недела во месецот, само деновите во таа недела кои
спаѓаат во месецот М, од 00:00 - 24:00).
АД МЕПСО го задржува правото временскиот интервал на
неделната аукција да го прошири или намали во однос на
календарската недела.

3) Вкупна потреба за капацитет во MW и број на порции
(1 MW ≤ една порција ≤ 20 MW, со чекор од 1 MW); максимално 20 порции
по една алокациска единица.
4) Цена во случај на загушување за секоја порција посебно (без ДДВ).
Порциите во едно барање треба да бидат со различна цена, но не помала од
0.1 ЕUR/MWh. Цената на сите порции се изразува во EUR/MWh со едно
децимално место.
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5) Време на поднесување на барањето.
Член 12
Процедура за алокација
(1) Месечната вредност за АТС се објавува согласно рокот од Календарот, пред
почетокот на месецот М за кој се спроведува месечната аукција за алокација.
Информациите за АТС се достапни на веб страната на АД МЕПСО
(www.mepso.com.mk).
(2) Барањето за учество на месечна аукција за алокација треба да се достави до АД
МЕПСО согласно рокот од Календарот за месечна алокациска процедура и тоа на факс
број +389 2 3112 225 или +389 2 3149 039..
(3) Збирот од пристигнатите Барања за учество во месечна аукција за алокација ја
сочинува листата на барања. По истекување на рокот за поднесување на Барања за
учество во месечна аукција за алокациј се прави нивно сортирање, односно обработка
во согласност со рокот наведен во Календарот.
(4) При сортирање на листата на Барања за учество во месечна аукција за алокациј
во однос на порциите се применува критериумот „ Цена“., односно приоритет има
порцијата со поголема цена, во случај на загушување.
(5) Доколку во Барањето за учество во месечна аукција за алокација за капацитетот
MW/цена не се прикажани во дефинираниот формат (МW-и како цел број и цена со
едно децимално место) софтверот автоматски врши заокружување според
дефинираниот формат. Вака заокружените вредности ќе се искористат при евалуација
на понудите а корисникот е должен истите да ги прифати.
(6) Учесникот на месечна аукција за алокација ја прифаќа можноста неговото
Барање да биде редуцирано во случај истото да биде последно прифатено, ако
преостанатиот расположив преносен капацитет (разликата помеѓу расположивиот
капацитет и сумата на веќе доделениот капацитет) на некоја алокациска единица е
помал од вредноста на бараниот капацитет. Во тој случај неговото Барање ќе биде
редуцирано на вредност која е еднаква на преостанатиот преносен капацитет.
(7) Доколку се јават две порции со иста понудена цена, последно прифатени, во
случај на загушување, ќе бидат скратени пропорционално на бараната моќност до АТС.
(8) АТС се алоцира во согласност на сортираната листа на порции. На учесниците
на аукцијата кои се наоѓаат на листата се доделува бараниот преносен капацитет кој е
предмет на аукцијата, сè до негово целосно искористување.
(9) По завршувањето на месечна аукција за алокација, АД МЕПСО на секој учесник
ќе му испрати по електронска пошта или факс, во роковите согласно Календарот,
информација за резултатите од процедурата за алокација. Општи информации од
резултатите за месечната аукција за алокација ќе бидат објавени на веб страната на АД
МЕПСО.
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Член 13
Анекс на Договор за месечни аукции
(1) По завршувањето на месечна аукција за алокација, учесниците кои што на
аукцијата добиле право за користење на преносен прекуграничен капацитет се должни
да склучат Анекс на Договор за соодветниот месец. Анекс на Договорот се склучува по
објавувањето на резултатите од месечната аукција за алокација, но пред почетокот на
користењето на правото на преносен прекуграничен капацитет и во роковите објавени
во календарот.
(2) Потпишаните Анекси на Договорите од страна на АД МЕПСО се испраќаат по
факс до учесниците на месечна аукција за алокација кои што добиле право за
користење на преносен прекуграничен капацитет. Учесниците на месечна аукција за
алокација кои што добиле право за користење на преносен прекуграничен капацитет се
должни да ги проверат и да стават потпис и печат на претпријатието, по што ги
испраќаат до АД МЕПСО на факс (број +389 2 3112 225 или +389 2 3149 039) согласно
роковите во календарот.
(3) АД МЕПСО е должен 4 (четири) оригинали од секој Анекс на Договорот да ги
испрати по пошта до учесниците кои што добиле право за користење на преносен
прекуграничен капацитет . Овластените претставници на учесниците кои што добиле
право за користење на преносен прекуграничен капацитет се должни да ги потпишат
сите 4 (четири) оригинални примероци на Анексот на Договорот, при што 2 (два)
примерока ќе задржат и 2 (два) примерока ќе му ги достават на АД МЕПСО лично или
по пошта.
(4) Доколку учесниците кои што добиле право за користење на преносниот
прекуграничен капацитет не го потпишат Анексот на Договорот или не ги испратат по
факс во предвидените рокови согласно Календарот, го губат правото за користење на
доделениот капацитет во тековната алокациска процедура и им се суспендира правото
на учество во месечна аукција за алокација за наредниот месец.
(5) Учесниците кои добиле право за користење на преносен прекуграничен
капацитет, го потпишале Анексот на Договорот и ги подмириле сите финансиски
обврски кон АД МЕПСО кои произлегуваат по овој основ, се стекнуваат со статусот
корисници на правото за користење користење на преносен прекуграничен капацитет
(во понатамошниот текст: корисник)
Член 14
Цена на алоцираниот капацитет
(1) Доколку на соодветната алокациска единица чиј капацитет е предмет на месечна
или неделна аукција за алокација нема загушување, цената на алоцираниот капацитет е
0 EUR/MWh.
(2) Доколку на соодветната алокациска единица чиј капацитет е предмет на месечна
или неделна аукција за алокација има загушување цената на алоцираниот капацитет е
еднаква на последно прифатената цена (marginal price), и сите учесници на аукцијата
кои добиле капацитет се должни да ја платат маргиналната цена за користење на
капацитетот.
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(3) Надоместок за користење на капацитетот (EUR) = Σ{ Последна прифатена цена
(EUR/MWh) x доделен капацитет (MW) x Број на часови во периодот за кој е доделен
капацитетот(h)} за сите прифатени аукциски понуди.
(4) Порциите во едно барање треба да бидат со различна цена но не пониска од
0,1 ЕUR/MWh Разликата на цената помеѓу две порции не смее да е помала од
0.1 ЕUR/MWh. Цената на сите порции се изразува во EUR/MWh со едно децимално
место и се подредуваат по опаѓачки редослед.

Член 15
Користење на алоцираниот капацитет
(1) Корисникот треба да го искористи доделениот капацитет.
(2) Корисникот е должен да ја плати вкупната цена на доделениот (алоцираниот)
капацитет без оглед на степенот на искористување на истиот.
(3) Корисникот е должен неискористениот преносен прекуграничен капацитет
доделен на месечната аукција за неделата W да го врати на АД МЕПСО најдоцна до
10:00 часот, во понеделник во неделата W-1, со цел истиот да биде доделен на неделна
аукција за неделата W.
(4) АД МЕПСО има право да го додели вратениот месечен капацитет за месец М на
неделно ниво, согласно овие месечни и неделни Привремените правила.
(5) Корисникот на правото за користење на прекуграничниот преносен капацитет
кој за истиот период пријавува и увоз и извоз, во Барањето треба да даде посебни
количини за соодветните правци (увоз и извоз) и истите не можат да се собираат,
односно одземаат.
(6) Доколу корисникот не се придржува кон правилата за пријавување и
хармонизација на програмите на размена, условите пропишани од страна на АД
МЕПСО и ENTSO-E, како и кон овие месечни и неделни Привремени правила, АД
МЕПСО има право во потполност да го отфрли програмот на размена доставен од
Корисникот и сите прекугранични и интерни трансакции ќе бидат сведени на нула. Во
овој случај, АД МЕПСО има право и да го укине правото на користење на доделениот
капацитет за месецот M и да го суспендира учеството на Корисникот во месечната
аукција за алокација за наредниот месец.
(7) Доколку по исполнување на овој критериум остане недоделен преносен
прекуграничен капацитет, истиот ќе се додели земајќи го во предвид времето на
поднесување на понудата.
(8) АД МЕПСО го гарантира правото на користење на преносниот прекуграничен
капацитет во текот на месецот М и неделата W освен во периодите кога
интерконективниот далекувод плански се исклучува поради ремонтни активности. Во
периодите кога интерконективниот далекувод плански се исклучува поради ремонтни
активности, корисникот нема право на надомест.
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Член 16
Трансфер на алоцираниот капацитет

(1) Корисникот може да го пренесе стекнатото право на користење на преносниот
прекуграничен капацитет на друг корисник или на повеќе други корисници (трансфер
на капацитетот).
(2) Трансфер на капацитетот не може да се реализира на доделеното право на
користење на прекуграничен капацитет на неделните аукции.
(3) Корисникот на кого му е пренесено правото на користење на прекуграничниот
преносен капацитет може да го користи истиот, по потврда на трансферот од страна на
АД МЕПСО.
(4) Корисникот може да направи целосен (вкупниот износ на доделениот капацитет
за сите часови во денот) или делумен (дел од доделениот капацитет за сите часови во
денот) трансфер на капацитетот.
(5) Минималната вредност на прекуграничниот преносен капацитет која корисникот
може да ја пренесе на друг корисник изнесува 1 MW.
(6) Корисникот кој сака да го пренесе правото на користење на капацитетот и
корисникот на кој се пренесува правото на користење на капацитетот, се должни до АД
МЕПСО да достават заедничко Барање за трансфер на капацитетот во писмена форма.
Образецот “Барање за трансфер на капацитет” е составен дел на овие годишни
Привремени правила и се објавува на веб страната на АД МЕПСО.
(7) Пополнетиот образец “Барање за трансфер на капацитет” се испраќа до АД
МЕПСО на факс број ++389 2 3149 039 или ++389 2 3112 225, а скенирана копија од
пополнетиот
образец
се
испраќа
по
електронска
пошта
на
адреса
(zorani@mepso.com.mk и danielag@mepso.com.mk ).
(8) Образецот “Барање за трансфер на капацитет” мора да биде правилно пополнет,
потпишан и заверен од двете страни. Образецот кој нема да биде целосно и правилно
пополнет ќе биде отфрлен и нема да се разгледува.
(9) Образецот “Барање за трансфер на капацитет” се однесува на преносен
капацитет доделен на годишно ниво и на еден пар на учесници во трансферот на
капацитетот. Доколку корисникот сака да направи трансфер на капацитетот на повеќе
учесници на пазарот, должен е до АД МЕПСО да достави посебно “Барање за трансфер
на капацитет” за секој учесник на кој му го пренесува правото на користење
(10) Образецот “Барање за трансфер на капацитет” се однесува на преносен
капацитет доделен на месечно ниво на месечна аукција за алокација и на еден пар на
корисници во трансферот на капацитетот. Доколку корисникот сака да направи
трансфер на капацитетот на повеќе корисници, е должен до АД МЕПСО да достави
посебно “Барање за трансфер на капацитет” за секој корисник на кој му го пренесува
правото на користење.
(11) Трансфер на капацитети, на сите граници, може да се направи на дневно ниво
(од 00:00 до 24:00 часот во одреден ден), а испраќањето на Барање за трансфер мора да
биде по следниов распоред:
1) за сабота, недела и понеделник (Барањето мора да се достави до 12:00 ч. во
среда)
2) за вторник (Барањето мора да се достави до 12:00 ч. во четврток)
3) за среда (Барањето мора да се достави до 12:00 ч. во петок)
4) за четврток (Барањето мора да се достави до 12:00 ч. во понеделник)
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5) за петок (Барањето мора да се достави до 12:00 ч. во вторник)
(12) Во случај кога денот за доставување “Барање за трансфер на капацитет” е
празник, во тој случај Барањето се доставува до АД МЕПСО претходниот работен ден.
По истекот на погоре наведените рокови, пристигнатите Барања за трансфер на
капацитет ќе се сметаат како неважечки.
(13) Барањето за трансфер на капацитет испратено до АД МЕПСО, е обврзувачко за
двете страни и истото не може да биде променето или повлечено.
(14) АД МЕПСО, во рок од еден работен ден по приемот на Барањето за трансфер
на капацитет, е должен да им одговори на двете страни во писмена форма.
(15) Трансфер на капацитет може да се реализира само во случај кога корисникот
платил за правото на користење на преносен прекуграничен капацитет за месецот за кој
се прави трансфер на капацитет, како и двата корисника во трансферот на капацитет да
немаат неплатени обврски за месечните аукции кон АД МЕПСО.
Член 17
Пресметка и плаќање
(1) По истекот на месечна аукција за алокација , АД МЕПСО е должен, согласно
рокот во Календарот, да достави до корисникот информации за цената на алоцираниот
капацитет и фактура, која треба да се реализира пред почетокот на користење на
добиениот капацитет (кај месечните аукции). Во спротивно корисникот го губи правото
на користење на капацитетот како и право да учествува на алокациската процедура за
наредниот месец.
(2) Сумата во фактурата ќе биде изразена во EUR, со пресметан ДДВ од 18% a
Корисниците плаќањето ќе го реализираат во денарска противвредност по продажен
курс на НБРМ на денот на фактурирањето.
(3) Корисникот е должен да се придржува кон Договорот и кон Анексот на
Договорот кој се однесува на алокацискиот период.
Член 18
Исклучување
(1) АД МЕПСО има право да го забрани понатамошното учество на корисниците
кои:
1) навремено не ги подмириле сите свои финансиски обврски;
2) не ги почитуваат правилата и процедурите пропишани од страна на
Регулаторната комисија за енергетика, ENTSO-E и АД МЕПСО, во
предходниот период;
3) прогласиле банкрот, се несолвентни, имаат блокирана сметка или се во
стечајна постапка со што би се оневозможило подмирување на обврските
произлезени од месечна аукција за алокација.
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4) не ги почитуваат одредбите од овие месечни и неделни Привремени Правила
или ги прекршува истите, или на било кој начин ги нарушува, или се
заканува да ја наруши аукциската постапка.
Член 19
Непредвидени околности
(1) Непредвидените околности се однесуваат
на неможноста за нормално
спроведување на месечната или неделната аукција за алокација, како и на ненадејните
пореметувања во ЕЕС на Република Македонија во согласност Законот за енергетика и
Мрежните правила за пренос на електрична енергија.
(2) Во случај на непредвидени околности кои се однесуваат на неможност од
нормално спроведување на месечната или неделната аукција за алокацијаАД МЕПСО
го задржува правото да го промени терминот на аукција со тоа што навремено ќе ги
извести пријавените учесници.
(3) Во случај на непредвидени пореметувања во ЕЕС, АД МЕСПО го задржува
правото да ги намали или прекине оние одобрени преносни капацитети кои што
предизвикуваат загушувања во преносната мрежа. Укинувањето на доделеното право за
пренос ќе се реализира на основа на сортираната листа на понуди добиена на месечната
или неделната аукција за алокација, почнувајќи од порцијата со најмала понудена цена.
Посебни одредби за неделните аукции за алокација
Член 20
Општо
(1) Неделната аукција за алокација во месецот М го опфаќа периодот во кој
користењето на правото на доделениот преносен прекуграничен капацитет почнува во
понеделник од 00:00 часот и трае до недела до 24:00 часот. За првата и последната
недела во месецот М, неделната аукција за алокација може да опфати и помал или
поголем број на часови.
(2) АД МЕПСО го задржува правото временскиот интервал на неделната аукција за
алокација да го прошири или намали во однос на календарската недела.
(3) Доделувањето на капацитетите на неделно ниво се прави на оние алокациски
единици на кои постои слободен (неалоциран) капацитет по спреведувањето месечната
аукција за алокација, односно на оние алокациски единици на кои немало загушување
во текот на месечната аукција за алокација, или со откажување на некој корисник
дошло до ослободување на капацитетот, или поради новонастаната состојба во ЕЕС на
Република Македонија е овозможен поголем вкупен преносен прекуграничен
капацитет, или поради евентуално одземен капацитет од страна на АД МЕПСО.
(4) За неделните аукции за алокација важат сите општи правила и услови кои
постојат за месечните аукции за алокација а се однесуваат на условите за доделување
(алокација) на капацитети, користење на доделените капацитети и пријавувањето на
програмите за размена за реализација на трансакциите, согласно овие месечни и
неделни Привремени Правила.
(5) АД МЕПСО нема обврска да организира неделни аукции за алокација за секоја
недела, за секоја алокациска единица и за секој период на поедините алокациски
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единици на кои постои неискористен преносен капацитет, во зависност од очекуваната
состојба во ЕЕС на Република Македонија состојбата во ЕЕС на соседните држави,
очекуваните текови на моќност во преносниот систем на Република Македонија и на
интерконективните врски и вредностите на слободните преносни прекугранични
капацитети на поедините алокациски единици.
(6) Доколку, АД МЕПСО организира неделна аукција за алокација за недела W, на
веб страната на АД МЕПСО ќе биде објавена табела на расположливите преносни
прекугранични капацитети за неделна аукција за алокација , најдоцна во понеделник до
11:00 часот, во неделата W-1. Оваа табела ќе ги содржи следните информации:
алокациска единица за која се спроведува неделната аукција за алокација и вредностите
на АТС.
(7) Индикативниот Календар за неделна аукција за алокација е објавен на веб
страната на АД МЕПСО. Доколку, АД МЕПСО организира неделна аукција за
алокација за одредена недела, календарот со точните денови и часови ќе биде објавен
на веб страната на АД МЕПСО.
(8) Доколку неделата W опфаќа денови од два месеци, неделна аукција за алокација
ги опфаќа само деновите од првата-или-последната седмица кои се во месецот М.
(9) АД МЕПСО го задржува правото временскиот интервал на неделната аукција за
алокација да го прошири или намали во однос на календарската недела како и да ја
реализира во друг ден од неделата W-1 за неделата W при што термините ќе бидат
дадени во календарот.
Член 21
Барање за неделна аукција
(1) Барањето се доставува до АД МЕПСО на факс број +389 2 3112 225 или +389 2
3149 039.
(2) АД МЕПСО од страна на учесниците на неделната аукција за алокација, прима
Барања за доделување на расположливите преносни прекугранични капацитети на
неделно ниво за неделата W во првиот ден во неделата W-1, од 12:00 (CET) до 14:00
(CET), доколку истото не е предвидено поинаку во календарот.
(3) По рокот за примање на барањата АД МЕПСО прави обработка на примените
барања користејќи ја методата на последно прифатена цена и ги известува сите
учесници кои учествувале на неделната аукција за алокација за резултатите од
аукцијата, без оглед на тоа дали им е доделен капацитет или не, наредниот ден до 12:00
(СЕТ) во неделата W-1. Општата информација за резултатите од неделната аукција за
алокација ќе биде објавена на веб страната на АД МЕПСО.
Член 22
Анекс на Договор (за неделна аукција)
(1) По завршувањето на неделната аукција за алокација, учесниците кои што добиле
право за користење на преносен прекуграничен капацитет се должни да склучат Анекс
на Договор за соодветната недела. Анекс на Договорот се склучува по објавувањето на
резултатите од процедурата за алокација, но пред почетокот на користењето на правото
на преносен капацитет и во роковите објавени во календарот.
(2) Потпишаните Анекси на Договорите од страна на АД МЕПСО се испраќаат до
учесниците кои што добиле право за користење на преносен прекуграничен капацитет
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по факс. Учесниците кои што добиле право за користење на преносен прекуграничен
капацитет се должни да ги проверат и да стават потпис и печат на претпријатието, по
што ги испраќаат до АД МЕПСО на факс (број +389 2 3112 225 или +389 2 3149 039)
согласно роковите во календарот.
(3) АД МЕПСО е должен 4 (четири) оригинали од секој Анекс на Договорот да ги
испрати по пошта до учесниците кои што добиле право за користење на преносен
прекуграничен капацитет. Овластените претставници на учесниците кои што добиле
право за користење на преносен прекуграничен капацитет се должни да ги потпишат
сите 4 (четири) оригинални примероци на Анексот на Договорот, при што 2 (два)
примерока ќе задржат и 2 (два) примерока ќе му ги достават на АД МЕПСО лично или
по пошта.
(4) Доколку учесниците кои што добиле право за користење на преносен
прекуграничен капацитет не го потпишат Анексот на Договорот или не ги испратат по
факс во предвидените рокови согласно Календарот, го губат правото на користење на
капацитетот доделен на неделната аукција за алокација за неделата W, и на учесникот
му се суспендира правото на учество во неделните аукции за алокација во текот на
месец М, како и во месечните и неделните процедури во првиот нареден месец.
(5) Учесниците кои добиле право за користење на преносен прекуграничен
капацитет, го потпишале Анексот на Договорот и ги подмириле сите финансиски
обврски кон АД МЕПСО кои произлегуваат по овој основ, се стекнуваат со статусот
корисници на правото за користење користење на преносен прекуграничен капацитет за
неделата W.
Член 23
Плаќање (за неделна аукција)
(1) Цената за доделениот капацитет на неделната аукција за алокација се
пресметува и се фактурира врз основа на соодветните Анекси на Договорот по истекот
на календарскиот месец, збирно за сите недели во кои во текот на претходниот месец
учесникот добил право на користење на прекуграничен капацитет на неделните аукции
во месецот М. АД МЕПСО ќе издаде фактура најдоцна до 7-от календарски ден во
месецот М+1, за вкупната пресметка за месецот М. Оваа фактура мора да биде платена
во рокот назначен во фактурата. На износот наведен во фактурата се додава данок на
додадена вредност (ДДВ) во износ од 18%. Крајниот рок за плаќање е 8 (осум) дена од
денот на издавање на фактурата. Во случај на доцнење на уплатите се пресметува
затезна камата во согласност со закон. Во случај на неплаќање или доцнење со
плаќањето учесникот го губи правото на учество во сите месечни и неделни процедури
за алокација во текот на важењето на овие месечни и неделни Привремените Правила.
Член 24
Завршни одредби
(1) Регулаторната комисија за енергетика е надлежна за надгледување на процесот
за одредување на прекуграничниот капацитет и неговата алокација.
(2) Овие месечни и неделни Привремени правила влегуваат во сила на денот на
нивното одобрување од Регулаторната комисија за енергетика а ќе се применуваат од
денот на нивното објавување на веб страната на АД МЕПСО.

16

