Врз основа на Законот за енергетика и Правилата за снабдување со електрична енергија (Службен весник на РМ, бр. 96/2018 од
28.05.2018) донесени од Регулаторната Комисија за Енергетика на Република Македонија, договорните страни,

1. ЕДС АД, со седиште на Бул. Свети Климент Охридски бр.30 Скопје, со ЕДБ 4080012531832 и ЕМБС 6822380, застапувано од
главниот извршен директор Г-дин. Јанис Јанопулос од една страна како Снабдувач со електрична енергија, и
2. «naziv» со седиште на «adresa_na_sedishte», «geografska_lokacija», ЕДБ на субјектот «EDB» и ЕМБС «EMBS» застапувано од
«ime» «prezime» од друга страна како Потрошувач на електрична енергија
го склучија следниот:

Д О Г О В О Р
- за снабдување со електрична енергија –
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ
Член 1
(1) Со овој Договор се уредуваат условите и начинот на снабдување со електрична енергија, како и меѓусебните права,
обврски и одговорности на Снабдувачот и Потрошувачот.
СНАБДУВАЊЕ И ОТЧИТУВАЊЕ НА
МЕРНИТЕ УРЕДИ
Член 2
(1) Снабдувачот ќе го снабдува со електрична енергија Потрошувачот врз основа на неговите потреби.
(2) Мерењето на електричната енергија со која бил снабден Потрошувачот ќе го врши Операторот на електродистрибутивниот систем преку мерни уреди кои ги вградува, одржува, контролира и менува согласно закон и Мрежните
правила за дистрибуција на електрична енергија.
(3) Отчитувањата на мерните уреди, Операторот на електро-дистрибутивниот систем ги доставува до Снабдувачот.
(4) Мерните места се дадени како Прилог на овој договор. Промена на мерните места ќе се прави само со промена на
Прилогот и притоа нема да се менува Договорот.

ПРЕСМЕТКА И ФАКТУРИРАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА СО КОЈА БИЛ СНАБДЕН ПОТРОШУВАЧОТ
Член 3
(1) Снабдувачот на Потрошувачот ќе му доставува сметка (фактура) за електричната енергија со која го снабдил за
соодветниот пресметковен период во која прецизно и недвосмислено ќе бидат презентирани измерените количини на
електрична енергија, согласно Правилата за снабдување со електрична енергија.
(2) Периодот на снабдување ќе започне на «dogovor_od» и ќе заврши на «dogovor_do» година – Период на снабдување.

(3) Цената за електрична енергија со која се снабдува потрошувачот, се однесува на целиот период на снабдување
дефиниран вo претходниот став, ќе биде фиксна само за целиот период на снабдување, а ќе изнесува:
Опција 1:
•

«cena_vt» «valuta»/«edinica» во текот на часовите во висока тарифа, односно во периодот меѓу 07:00 и 22:00 часот
секој ден освен недела,

•

«cena_nt» «valuta»/«edinica» во текот на часовите во ниска тарифа, односно меѓу 00:00 и 07:00 часот и меѓу 22:00
и 24:00 часот секој ден и цел ден недела,

•

«cena_g4» «valuta»/«edinica» за сите СДКО мерни места во сите тарифи, или

Опција 2:
•

«cena_et» «valuta»/«edinica» единечна цена во текот на сите тарифи (24/7) за сите мерни места.

(4) Потрошувачот ќе може да бара апликација на било која од ценовните опции за секој нареден месец со најава 10 дена
пред месецот да почне.
(5) Торшоците за Организирање на пазарот на електрична енергија (ОПЕЕ) и за надомест за обновлива енергија (ОЕ) чии
тарифи ги утврдува Регулаторната Комисија за Енергетика на Република Македонија, односно Операторот на пазарот на
електрична енергија, се додаваат во и ќе се наплаќаат заедно со фактурата за потрошената енергија.
(6) Во сметките за потрошена електрична енергија ќе бидат содржани следните елементи:
•
потрошена електрична енергија,
•
тарифата за организирање на пазарот (ОПЕЕ)
•
надомест за обновлива енергија (ОЕ)
•
како и други давачки или надомести кои можат да бидат наметнати со закон, а за кои Снабдувачот ќе го информира
Потрошувачот благовремено.
(7) Пресметковниот период ќе изнесува еден месец.
Член 4
(1) Снабдувачот ќе му издаде фактура на Потрошувачот за потрошената електрична енергија како што ќе биде отчитано на
мерните места преку кои Потрошувачот се снабдува со електрична енергија.
(2) Цените во фактурата ќе бидат изразени во денари пресметани според цените наведени во членот 3 и средниот курс
објавен од НБРМ на последниот од ден од пресметковниот период.
(3) Најавата на потрошувачката на електрична енергија кон операторот на пазарот во име на Потрошувачот, без надомест,
ја врши Снабдувачот.
(4) Снабдувачот ќе ги покрие сите трошоци за балансирање на потрошувачката на Потрошувачот, и Потрошувачот нема да
сноси никакви дополнителни трошоци за балансирањето на својата потрошувачка.
(5) Снабдувачот ќе го зачлени Потрошувачот во својата балансна група без надомест.
(6) Снабдувачот ќе му ја доставува сметката (фактурата) за потрошена електична енергија на Потрошувачот ро рок од 18
дена по завршување на пресметковниот период.
(7) Снабдувачот ќе ги доставува фактурите по пошта и на е-маил адреса како што е наведено во член 12 подолу. Ваквиот
начин на достава на фактурата ќе се смета за валиден и обврзувачки за Потрошувачот.
(8) Потрошaувачот се обврзува фактурата да ја плати најдоцна во рок од «valuta_denovi» дена по завршување на
пресметковниот период.

(9) Потрошувачот ќе вложи напори на доброволна основа да го информира Снабдувачот за промена на динамиката на
потрошувачка на електрична енергија единствено во услови на несакани хаварии и дефекти, планирани ремонти и
планирани редукции во потрошувачката поради колективни годишни одмори или верски празници, во случај кога таквите
промени се предвидливи.
(10) Во случај на доцнење на плаќање на фактурата од страна на Потрошувачот, Снабдувачот има право да наплати и
законска казнена камата.
(11) Ако Потрошувачот од било која причина не добил фактура во рок од 20 дена од истекот на пресметковниот период,
должен е да побара копија од истата и во таков случај Снабдувачот е должен да издаде копија и му ја достави на
Потрошувачот.
КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ
Член 5
(1) Потребите за пријавување нови мерни места, одјавување користени мерни места, промена на корисник на мерните места
како и промена на тарифната категорија на мерните места Потрошувачот ќе ги комуницира, покрај до мрежниот оператор,
паралелно и до Снабдувачот.
(2) Одјавување на последното мерно место на Потрошувачот ќе се смета за раскинување на Договорот од страна на
Потрошувачот.
ОГРАНИЧУВАЊЕ ИЛИ ПРЕКИН НА СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО УСЛОВИ НА ВИША СИЛА И
НАСТАНИ НА ПРЕКИН
Член 6
(1) Во случај на појави и настани што претставуваат виша сила (земјотрес, поплава, пожар, јавни немири, демонстарции,
воени конфликти и сл.) или настани на прекин (непланирано намалување или прекин на капацитетот на оптоварување
како резултат на технички причини и појави во високонапонските мрежи од изворот на енергија до местото на испорака),
односно настани кои снабдувачот неможе да ги контролира, да ги предвиди или надмине (настани вон контрола на
Снабдувачот), Снабдувачот има право да бара од потрошувачот привремено да ја ограничи (намали) или прекине
потрошувачката на електричната енергија со цел да се зачува интегритетот и стабилноста на електроенергетскиот
систем, согласно Законот за енергетика.
НАДОМЕСТ НА ШТЕТА
Член 7
(1) Доколку комерцијалните услуги на снабдувачот се со понизок квалитет од стандардниот утврден со Правилата за
снабдување со електрична енергија, Потрошувачот има право да го раскине Договорот и да бара надомест на штета од
Снабдувачот
(2) Во случај и единествено во случај од претходниот став, Снабдувачот неможе да се повика на членот 9.
Член 8
(1) Доколку Потрошувачот претрпи штета поради лош квалитет на мрежните услуги, тогаш при утврдена одговорност на
операторот на дистрибутивниот систем, Снабдувачот, по барање и овластување од страна на Потрошувачот, ќе обезбеди
советодавна помош во постапка за надомест на штета на Потрошувачот пред надлежните органи и/или суд.
(2) Трошоците кои би произлегле од кои било постапки пред надлежните органи се на товар на Потрошувачот.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ
Член 9
(1) Потрошувачот може со писмено барање да побара од Снабдувачот раскинување на договорот за снабдување, со отказен
рок од 45 дена, без вина на Снабдувачот.
(2) Во случајот од претходниот став, Снабдувачот го задржува правото да изврши корекција на цената на електричната
енергија потрошена од страна на Потрошувачот во периодот пред раскинување на договорот, согласно историски
реализираните цени за електрична енергија на берзата HUPX (www.hupx.hu).
(3) Во случајот од ставот 1 на овој член, Потрошувачот е должен во целост да го плати трошокот за испорачаната електрична
енергија согласно став 2 од овој член, а во однос на неиспорачаната електрична енергија до крајот на периодот на
снабдување, Потрошувачот нема да има никакви обврски.

Член 10
(1) Снабдувачот може да го раскине договорот согласно со Правилата за снабдување со електрична енергија.
(2) Снабдувачот го задржува правото да го раскине Договорот и да бара надомест на штета во случај на ненавремено и
нецелосно намирување на фактурите од страна на Потрошувачот.
(3) Снабдувачот го задржува правото да го раскине Договорот доколку Потрошувачот прекрши која било Договорна обврска.
(4) Во сите случаи од претходните ставови на овој член, Снабдувачот ќе побара од Потрошувачот исполнување на обврски
во определен рок. Доколку Потрошувачот не се сообрази со барањата на Снабдувачот и не ги исполни во целост своите
договорни обврски, Снабдувачот може веднаш да го раскине Договорот и да се повика на членот 9.

ДОВЕРЛИВОСТ НА ИНФОРМАЦИИ
Член 11
(1) Страните се согласуваат дека сите информации од овој договор се доверливи и се обврзуваат да ги третираат како
деловна тајна.
(2) Обелоденување на било кој дел од овој договор од било која од страните кон трети страни ќе биде можно единствено по
претходно прибавена согласност за таквото обелоденување од другата страна во писмена форма, или по барање на
надлежен суд или државен орган согласно закон во постапка која недвосмислено наложува обелоденување на било кој
дел од овој договор по службена должност.
ЗАВРШНИ И ДРУГИ ОДРЕДБИ
Член 12
(1) Потрошувачот е должен да го извести снабдувачот за секоја промена на податоците од овој Договор во рок од 15 дена
од настанувањето на промената.
(2) За меѓусебна комуникација, покрај адресите наведени во преамбулата на овој договор, Потрошувачот и Снабдувачот ќе
ги користат следниве контакт податоци:
За Снабдувачот:

За Порошувачот:

Тел: +389 (02) 5514100

Тел: «kontakt_telefon»

Email: retail@eds.mk

Email: «kontakt_email»

Член 13
(1) За сите прашања кои не се уредени со овој договор ќе се применуваат одредбите од позитивните законски и подзаконски
акти и прописи.
Член 14
(1) Сите спорови кои ќе произлезат од остварувањето на правата и обврските од овој Договор договорните страни ќе
настојуваат да ги решаваат спогодбено, а доколку истото не биде можно признаваат надлежност на Основниот Граѓански
Суд Скопје.
(2) Договорот е склучен и потпишан во 2 (два) истоветни примероци, од кои по 1 (еден) за секоја договорна страна.

