ОБРАЗЕЦ

Д О Г О В О Р
за откуп на електрична енергија произведена од повластен производител
на електрична енергија од обновливи извори на енергија

Скопје, ------------ година
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1. ----------- (назив на правното лице) ----------------------------------------- со седиште на ул.
---------------------------------------, жиро сметка ---------------- депонент во --------(банка)------------, со ЕДБ: ----------------, носител на лиценца за производство на електрична
енергија, како продавач (во понатамошниот текст: повластен производител)
застапувано од ------------------------------------------ директор од една страна, и
2. ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА МАКЕДОНИЈА
Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со
електроенергетскиот систем, во државна сопственост, АД МЕПСО - СКОПЈЕ со
седиште на ул. “Орце Николов” б.б., 1000 Скопје, жиро сметка 200001086598648
депонент во Стопанска Банка АД Скопје, со ЕДБ: МК 4030004529600, носител на
лиценца за организирање и управување со пазарот на електрична енергија, како
купувач (во понатамошниот текст: оператор на пазарот на електрична енергија)
застапувано од ------------------------------- Претседател на Управен одбор на АД МЕПСО
од друга страна
врз основа на барањето на повластениот производител број ------------- од ------------година се склучува

ДОГОВОР
за откуп на електрична енергија произведена од повластен производител
на електрична енергија од обновливи извори на енергија
Договорните страни се согласни дека:
- Производителот на електрична енергија (назив на правното лице) се стекнал
со статус на повластен производител, со Решение за стекнување на статус на
повластен производител на електрична енергија од обновливи извори на
енергија донесено од страна на Регулаторната комисија за енергетика на
Република Македонија број ------------- од ------------- година.
- Повластениот производител врши дејност производство на електрична
енергија од обновливи извори на енергија произведена од -------(вид на
електроцентрала)---------- (во понатамошниот текст: електроцентрала).
- Електроцентралата на повластениот производител е приклучена на ---(преносниот или дистрибутивниот) ---- систем за електрична енергија со
Решение за согласност за приклучување број ------------ донесено од страна
на –(назив на операторот на системот за електрична енергија)----------- на ------------ година.
- Повластениот производител има Одлука за користење на повластена тарифа
на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија број ------------ од ------------- година, донесена од страна на Регулаторната комисија
за енергетика на Република Македонија.
- Основните права и обврски на договорните страни се пропишани во Законот
за енергетика, Правилата за пазар на електрична енергија, Правилникот за
обновливи извори на енергија, Уредбата за повластени тарифи за електрична
енергија, Правилникот за повластени производители на електрична енергија
од обновливи извори на енергија, Мрежните правила за пренос на
електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична
енерија.
- - Електричната енергија за сопствени потреби на електроцентралата на
повластениот производител не е предмет на овој Договор.
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I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1
Со овој Договор се утврдуваат меѓусебните права и обврски при откуп на
електричната енергија произведена во електроцентрала на повластениот производител,
како и други обврски кои произлегуваат од Законот за енергетика и другите прописи со
кои се уредуваат правата и обврските во однос на производство и продажба на
електрична енергија од обновливи извори.
Член 2
Повластениот производител е должен да ја продава целокупната произведена
електрична енергија исклучиво на операторот на пазарот на електричната енергија за
време на траењето на овој Договор.
Повластениот производител ја продава електричната енергија произведена од ------(вид на електроцентрала)----------, изградена на -------(локација на електроцентрала –
КП, КО, Општина)-----------, со инсталирана моќност на електроцентралата од --------kW, (збир на номиналните активни моќности на сите електрични генератори или
соларни фотонапонски панели инсталирани во електроцентралата).
Член 3
Операторот на пазарот на електрична енергија е должен да ја превземе
целокупната електрична енергија предадена на ---- (преносниот или дистрибутивен) --- систем за електрична енергија, а произведена од електроцентралата на повластениот
производител, за време на траењето на овој Договор.

II.

ВАЖЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 4
Овој Договор се склучува на одредено време за период од ---- години согласно
периодот за користење на повластената тарифа утврдена со одлуката за користење на
повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на
енергија број ------------- од ------------- година, донесена од страна на Регулаторна
комисија за енергетика на Република Македонија.
Овој Договор се применува од денот на влегување во сила на Решението за
стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија од обновливи
извори на енергија и Одлуката за користење на повластена тарифа на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија донесени од страна на
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, односно од -------година и важи до -------- година.
Податоците за почетната состојба на броилото записнички го констатираат
овластени лица на договорните страни според податоците на операторот на системот
на кој е приклучена електроцентралата на повластениот производител.

III.

ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Член 5
Повластениот производител во периодот на важење на овој Договор е должен
до крајот на месец ноември во тековната година да достави податоци за планираното
годишно производство на електрична енергија на електроцентралата за наредната
година, со месечна динамика до операторот на пазарот на електрична енергија.
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За електроцентралата со инсталирана моќност поголема од 10 MW
повластениот производител е должен да доставува физички распореди до операторот
на пазарот на електрична енергија, согласно Правилата за пазар на електрична
енергија.

IV.

ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА

Член 6
Повластениот производител во текот на експлоатацијата на електроцентралата е
должен да превзема активности за да обезбеди погонска и функционална способност,
како и безбедно работење, согласно соодветните мрежни правила на операторот на
системот.
Повластениот производител е должен да доставува писмени информации по
барање на операторот на пазарот на електрична енергија во врска со состојбата во која
се наоѓа електроцентралата, плановите на производство на електрична енергија,
плановите за одржување на електроцентралата и други податоци.
Повластениот производител е должен да постапува по секоја инструкција на
операторот на електропреносниот систем и операторот на дистрибутивниот систем за
електрична енергија во согласност со соодветните мрежни правила со цел да се
овозможи сигурно, безбедно и стабилно работење на електроенергетскиот систем на
Република Македонија.

V.

КВАЛИТЕТ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

Член 7
Квалитетот на предадената електричната енергија треба да биде согласно
соодветните мрежни правила. Во случај на виша сила, повластениот производител
нема обврска да испорачува електрична енергија, а операторот на пазарот на
електрична енергија нема обврска да ја превземе електричната енергија од
електроцентралата, се додека не се отстранат последиците од вишата сила.

VI.

ПРЕКИНИ НА РАБОТЕЊЕТО НА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛАТА

Член 8
Во случај на промена на режимот на работа на електроцентралата на
повластениот производител, поради дефект или од други оправдани причини,
овластеното лице на повластениот производител е должен писмено да го извести
овластеното лице на операторот на пазарот на електрична енергија за непланираните
отстапувања од утврдениот режим на работа, со процена за времето на траење на
прекинот.
За електроцентралата со инсталирана моќност поголема од 10 MW
повластениот производител е должен до крајот на месец ноември во тековната година
да достави план за ремонти на електроцентралата за наредната година, до операторот
на пазарот на електрична енергија.
Договорните страни ќе го усогласат почетокот на планираните ремонтни
активности во зависност од траењето и причината на планираните ремонти, по
претходна согласност на операторот на системот на кој е приклучена
електроцентралата на повластениот производител.
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VII.

МЕРЕЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

Член 9
Пресметковното мерно место е дефинирано согласно соодветните мрежни
правила, а отчитувањето на броилата ќе се врши согласно мрежните правила,
Правилата за пазар на електрична енергија и соодветните тарифни системи.
Место на приклучување на ---- (преносниот или дистрибутивниот) ---- систем за
електрична енергија е ---------------------------------------, а местото на испорака на
електричната енергија е ---------------------------------------.
Местото на испорака на електричната енергија е по правило на местото на
мерење.
Доколку местото на мерење поради технички причини не се наога на местото на
испорака, договорните страни се согласни да се изврши корекција на мерењето
согласно законските прописи.
Мерењето на електрична енергија ќе се врши со ........................... дадено во
Прилог 1, кој е составен дел на овој Договор.
Член 10
Испорачаната количина на активна електрична енергија на соодветниот систем
за електрична енергија, ја утврдува операторот на системот на кој е приклучена
електроцентралата на повластениот производител, со отчитување на пресметковното
броило на секој 1-ви во месецот, во 00:00 часот и ја доставува на договорните страни.
Член 11
Во случај на дефект на пресметковното броило или баждарење на истото,
испорачаната количина на активна електрична енергија на соодветниот систем за
електрична енергија, се утврдува со отчитување на контролното броило, согласно
соодветните мрежните правила и Правилата за пазар на електрична енергија.

VIII.

ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА, ПРЕСМЕТКА И ПЛАЌАЊЕ

Член 12
Повластената тарифа за откуп на електричната енергија произведена и
испорачана од -------(вид на електроцентрала)--------- на повластениот производител од
страна на операторот на пазарот на електрична енергија согласно Одлуката за
користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи
извори на енергија број ------------- од ------------- година, донесена од страна на
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, изнесува --------€cents/kWh.
Повластениот производителот,врз основа на мерните податоци на операторот на
системот на кој е приклучена електроцентралата на повластениот производител,
доставува фактура за испорачаната електрична енергија во претходниот календарски
месец до 5-ти во календарскиот месец до операторот на пазарот на електрична
енергија.
Износот за плаќање се изразува во денари според средниот курс на Народна
Банка на Република Македонија на последниот работен ден во календарскиот месец за
кој се однесува фактурата.
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Член 13
Операторот на пазарот на електрична енергија е должен добиената фактура од
повластениот производител за испорачаната електрична енергија во претходниот
календарски месец да ја плати до 15-ти во календарскиот месец а доколку фактурата не
е доставена во рок од член 12 на овој Договор, рокот за плаќање на фактурата е 15
(петнаесет) дена од денот на прием на фактурата.
Член 14
На доставената фактура, операторот на пазарот на електрична енергија може да
достави барање за проверка (рекламација) во рок од 3 (три) дена од денот на приемот
на фактурата, при што е должен да го плати неспорниот дел од фактурата во рок
утврден со член 13 од овој Договор.
Повластениот производителот е должен да постапи по рекламацијата во рок од
3 (три) дена од денот на приемот на барањето на операторот на пазарот на електрична
енергија.
Во случај кога рекламацијата е оправдана, повластениот производител ќе
изврши соодветни исправки на фактурата и ќе ги достави со известување до
операторот на пазарот на електрична енергија во рок од 5 (пет) дена од приемот на
рекламацијата.
Рок за плаќање на оспорениот дел на фактурата е 15 (петнаесет) дена од денот
на приемот на известувањето за основаноста на рекламацијата.
Член 15
Доколку операторот на пазарот на електрична енергија не го реализира
плаќањето во назначените временски рокови, повластениот производител може да
постапи согласно член 24 од овој Договор.
За ненавремено плаќање на фактурата се пресметува казнена камата на начин и
во висина утврдена со закон.
Член 16
Во случај кога повластениот производител ја зголемил инсталираната моќност
на електроцентралата утврдена во член 2 од овој Договор и со тоа се создале услови за
промена на повластената тарифа утврдена во член 12 од овој Договор, откупот на
електричната енергија произведена и испорачана од електроцентралата на
повластениот производител од страна на операторот на пазарот на електрична енергија
ќе се врши по повластената тарифа согласно Одлуката за користење на повластена
тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија донесена
од страна на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за
периодот од настанувањето на условите за промена на повластената тарифа до датумот
на важењето на овој Договор.
Во случај кога се исполнети условите за намалување на повластената тарифа
утврдена во член 12 од овој Договор за повластениот производител кој користи
фосилни горива, откупот на електричната енергија произведена и испорачана од
електроцентралата на повластениот производител кој користи фосилни горива од
страна на операторот на пазарот на електрична енергија ќе се врши по повластената
тарифа согласно Одлуката за користење на намалена повластена тарифа на електрична
енергија произведена од обновливи извори на енергија донесена од страна на
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија за периодот утврден
во оваа Одлука.
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IX.

ВИША СИЛА

Член 17
Во случај на виша сила, повластениот производител нема обврска да испорачува
електрична енергија, а операторот на пазарот на електрична енергија нема обврска да
ја превземе електричната енергија од електроцентралата, се додека не се отстранат
последиците од вишата сила.
Во случај на виша сила, договорните страни се должни да постапуваат согласно
Правилата за пазар на електрична енергија и соодветните мрежни правила.

X.

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА КРИЗНА СОСТОЈБА И СОСТОЈБА НА
ВИСОК ОПЕРАТИВЕН РИЗИК НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ
СИСТЕМ

Член 18
Во случај на електроенергетска кризна состојба, договорните страни се должни
да постапуваат согласно Уредбата за критериумите и условите за прогласување на
електроенергетска кризна состојба, начинот на снабдување со електрична енергија во
овие услови, мерките кои се превземаат во случај на кризна состојба, како и правата и
обврските на носителите на лиценци за вршење на енергетски дејности.
Во случај на состојба на висок оперативен ризик на електроенергетскиот систем
договорните страни се должи да постапуваат согласно Правилата за пазар на
електрична енергија и соодветните мрежни правила.

XI.

ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 19
Повластениот производител има право да го раскине овој Договор склучен со
операторот на пазарот на електрична енергија и пред истекот на рокот за кој што е
склучен, и во тој случај ќе го изгуби статусот на повластен производител, без право
повторно да се стекне со тој статус.
Овој Договор престанува да важи по истекот на рокот на важење за кој е
склучен или со престанување на статусот на повластен производител согласно Законот
за енергетика и Правилникот за повластени производители на електрична енергија од
обновливи извори на енергија.

XII.

НАЧИН НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

Член 20
Договорните страни согласно Правилата за пазар на електрична енергија се
должни меѓусебно да се известуваат за сите промени кои се важни за извршување на
овој Договор по пошта, факс или преку електронска пошта.
XIII.

ДОВЕРЛИВОСТ НА ПОДАТОЦИ

Член 21
Договорните страни сите податоци кои ги разменуваат ќе ги користат исклучиво
за извршување на овој Договор со почитување на начелата на доверливост, а согласно
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Законот за енергетика, Правилата за пазар на електрична енергија и соодветните
мрежни правила.
XIV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 22
Договрните страни се должни меѓусебно да се известат во случај на
настанување на статусна промена.

Член 23
Сите евентуални измени и дополнувања на законските и подзаконските прописи
со кои се регулира оваа област, ќе се применуваат на одредбите на овој Договор од
денот на влегување во сила на истите.
Доколку од било која причина некој дел(ови) од овој Договор стане неважечки
или неприменлив(и), другите делови од Договорот ќе останат важечки и во сила
помеѓу договорните страни, освен доколку причината за таквата неважност или
неприменливост доведе до неважност или неприменливост на целиот Договор или на
било кој негов дел без кој овој Договор не би бил склучен или не би се очекувало да
биде склучен.
Доколку настапат околности од ставот 2 на овој член, договорните страни се
обврзуваат во рок од 10 (десет) работни дена, да склучат анкес кон овој договор, со кој
ќе ги отстранат сите евентуални судири кои би произлегле.
Член 24
Споровите во врска со примената на одредбите на овој Договор, договорните
страна ќе ги решаваат спогодбно.
Доколку спорот не се разреши спогодбено, незадоволната договорна страна
може да поднесе барање за разрешување на спорот пред Регулаторната комисија за
енергетика на Република Македонија согласно Законот за енергетика и Правилникот за
начинот, условите и постапката за одлучување по споровите и висината на оправданите
надоместоци за трошоците настанати во постапката.
Член 25
Договорната страна која не е задоволна од резултатите на постапката од член 24
од овој Договор, може да поведе постапка пред надлежен суд.
Член 26
Договорните страни го потпишуваат овој Договор, преку нивните овластени
претставници, во пет оригинални примероци - по два за секоја Договорна страна и еден
за Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

АД МЕПСО - СКОПЈЕ

ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ
-------(назив на правното лице)------

