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(Се доставува на Ваш меморандум) 

БАРАЊЕ ЗА КУПУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА АУКЦИЈА ЗА ПЕРИОД  

ОД ___ .___ ДО ___ .___. 20__ ГОДИНА 

До АД ЕЛЕМ Скопје, испратено на факсот бр. +389 2 3232 331 на __.__.20__ година во 

периодот од __:__ до __:__ часот. 

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 

 Целосно име на Економскиот 

оператор 
 

 EIC код  

 Адреса на Економскиот оператор 

 

 

 Број на сметката, Банка, Адреса на 

банката 

 

 Овластено лице-потписник  

 Телефон  

 Факс  

 Е-маил адреса  

 Лице за контакт  

 Телефон  

 Факс  

 Е-маил адреса  

   

ВРЕМЕ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО, БРОЈ НА СТРАНИ 

 Ден/месец/година/час __.__.20__  (__:__ часот) 

 Број на страни на барањето  

*Точка на испорака:  

  Во ЕЕС на Република Македонија(сите електроенергетски објекти приклучени на 

преносната мрежа на ЕЕС на Република Македонија); 

   Македонско – Српска граница, DAP на македонска страна; 

   Македонско – Бугарска граница, DAPна македонска страна; 

   Македонско – Грчка граница, DAP на македонска страна. 

 

**Барана моќност/енергија: 

Период/ ден 
 Моќност [MW] Енергија [MWh] Цена 

EUR/MWh (__-__) (__-__) (__-__) (__-__) 

__.__.20__          

 

Вкупна количина на барана енергија:  _____________MWh 
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*  се дефинира само една точка на испорака (се означува со Х квадратчето пред местото на испорака. Барањето со 

дефинирани повеќе од една точка на испорака нема да се земе во предвид при евалуацијата).  

**  Бараната моќност се изразува во цел број.   

*** Понудената цена се изразува во EUR/MWh со две децимали и се однесува на точка на прием во ЕЕС на Р. 

Македонија, односно во неа не се вклучени трошоци за пренос, прекуграничен капацитет и ДДВ. 

Трошоците за пренос, прекуграничен капацитет и ДДВ се на товар на Купувачот. Во случај кога 

Економскиот Оператор количината на електрична енергија која ја добил и која е најавена кај Систем 

Операторот и Операторот на пазар на електрична енергија за испорака во точка на испорака 2, 3 или 

4, не може да ја преземе, пенализацијата која е предвидена од страна на Систем операторот и 

Операторот на пазар на електрична енергија ќе биде на товар на Купувачот во целост. 

****  Доколку Барањето е неправилно пополнето и стигне пред или по назначениот период за доставување, ќе биде 

отфрлено (важи времето кога АД ЕЛЕМ Скопје го примил Барањето по факс). 

 

 

 

_____________________      ___________________ 

           датум, место        име презиме, потпис, печат 


