ДОГОВОР ЗА СНАБДУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Бр. __________________
Склучен во Скопје, на ден _________________ година помеѓу:
1. Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз
ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул.Народен Фронт бр.27/2-3, со ЕМБС 6879845 и
ЕДБ 4080013537869, застапувано од управителот

---------------------------------- од

Скопје, како лиценциран трговец и снабдувач со електрична енергија во
Република

Македонија,

од

една

страна

како

Продавач/Снабдувач

(во

натамошниот текст „СНАБДУВАЧ”)

2. ___________________________

со седиште на _____________________ со

_______________ и ЕДБ ___________, застапувано од Извршен Директор
________________,

од Скопје, од друга страна како Купувач/Квалификуван

потрошувач (во натамошниот текст: „ПОТРОШУВАЧ”)
Согласно одредбите на овој Договор, Законот за енергетика, Правилата за
снабдување со електрична енергија, Правилата за пазар на електрична
енергија, Мрежните правила, како и на сите останати позитивни прописи во
Република Македонија,

Друштвото за производство, трговија и услуги

ЕНЕРЏИ АКТИВЕ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, како лиценциран и регистриран
трговец (лиценца бр. ЕЕ – 143.10.1/13 од 16.10.2013 година) и снабдувач
(лиценца бр. ЕЕ – 159.11.1/14 од 20.02.2014 година) со електрична енергија и
_____________________,

како

квалификуван

потрошувач

на

електрична

енергија, се согласни да се склучи овој Договор за снабдување со електрична
енергија.
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ДЕЛ I.

ОСНОВНИ ПОИМИ

1.1 За целите на овој Договор, договорните страни се согласни дека
долунаведените посочени термини и поими ќе го имаат следното значење:
- Електрична енергија (ЕЕ) - електричната енергија со соодветна моќност, која е
доставувана во тек на одреден период на време, способна да создаде механичка
работа, часовно мерена во "мегаватчас" (MWh);
- Договорени количини - збир на сите дневни количини на електрична енергија
за договорен период во мегаватчасови (MWh);
- Виша сила - сите непредвидливи природни појави, како и настани и околности
кои што се надвор од влијанието на учесниците на пазарот и кои не можеле да ги
предвидат и да ги спречат со примена на разумно прифатлив напор, а поради кои
учесниците на пазарот не биле во состојба да ги исполнат обврските утврдени со
овoj Договор, Правила за пазар на електрична енергија и останатите позитивни
прописи на Р.М;
- ППЕЕ - Правилата за пазар на електрична енергија;
- ЗЕ - Закон за енергетика на Р.М.
- Трошоци за балансирање - направените трошоци за купување/продажба на
балансирачка енергија за вишок и/или недостиг на ЕЕ на Потрошувачот;
- Место/а на испорака – претставува место каде што електричната енергија се
предава на потрошувачот, а согласно мрежните правила за пренос и дистрибуција
на електрична енергија утврдени од соодветниот оператор;
- Оператор на електродистрибутивен систем (ОДС) - правно лице кое врши
дејност

дистрибуција

со

електрична

енергија

и

управува

со

електродистрибутивниот систем и е одговорно за работењето на системот,
неговото одржување, развој и поврзување со електропреносниот систем и за
обезбедување долгорочна способност на системот за задоволување на разумните
потреби за дистрибуција на електрична енергија;
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- Оператор на пазарот на електрична енергија (ОПЕЕ) - правно лице кое го
организира и управува со пазарот на електрична енергија во Република
Македонија;
1.2. Сите други дефиниции, користени во овој Договор и анексите кон него, го
имаат она значење кое е дефинирано во Законот за енергетика и Правилата за
пазар на електрична енергија.
ДЕЛ ІІ.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

2.1. Предмет на овој Договор е купопродажба на ЕЕ, која што Снабдувачот му ја
продава на Потрошувачот како ЕЕ, се тоа согласно одредбите од овој Договор, а
во врска со Законот за енергетиката, Правилата за пазар на електрична енергија и
останатите применливи подзаконски нормативни акти.
2.2. Договорите страни го склучуваат овој договор врз основа на Понуда бр.
_____________________

година,

прифатена

од

Потрошувачот

на

ден

_______________ година, а која е составен дел од овој Договор.
ДЕЛ ІІІ.

СТАПУВАЊЕ НА СИЛА И РОК НА ВАЖЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

3.1. Договорните страни се согласни дека овој Договор стапува на сила на денот
на неговото потпишување и трае заклучно со ---------------- година. Во периодот од
датумот на потпишување на договорот до датумот на почетокот со снабдување
Снабдувачот ги презема сите активности кои се неопходни за обезбедување и
утврдување на техничките податоци за Потрошувачот.
3.2. Договорните страни се согласни дека дефинираниот период на снабдување
со ЕЕ на Потрошувачот започнува да тече од 00:00 часот на ден -----------------година до 24:00 часот на ден ------------------ година.
3.3. Договорните страни се согласни дека, доколку ниту една од нив не поднесе
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писмено барање за:
- прекин на важноста на овој Договор или
- предлог за измени на условите од овој Договор
најдоцна 45 (четириесет и пет дена ) дена пред рокот на неговото истекување, ќе
се смета дека овој

Договор е продолжен под истите услови наведени во

Договорот и за времетраење од една календарска година (за годината што следи).
ДЕЛ ІV.
4.1.

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

Должности на СНАБДУВАЧОТ:

4.1.1. Снабдувачот се обврзува дека:
- ќе врши снабдување на Потрошувачот со договорената количина на ЕЕ до
местата на испорака на ЕЕ кои ќе добијат ID-број за виртуелна мерна точка од
операторот на соодветниот систем;
- да ги утврди потребите на Потрошувачот за ЕЕ за договорниот период врз
основа на анализата на историската потрошувачка на ЕЕ на Потрошувачот, а која
количина ќе биде предмет на овој Договор. Договорните количини се од
индикативна природа и не претставуваат репер за задолжително потрошена
количина на ЕЕ во договорниот период од страна на Потрошувачот;
- ја превзема одговорноста за балансирање на потрошувачката на ЕЕ на Местата
на испорака наведени во Прилог 1 кој е составен дел од овој Договор;
- ја превзема обврската за предвидување и планирање на потрошувачка на ЕЕ на
Потрошувачот, а во однос на неговите потребите на ЕЕ за договорениот период;
- ја превзема обврската за порамнување на отчитаните и реално потрошени
количини на ЕЕ за дадениот период на отчитување на Местата на испорака на
Потрошувачот, а кои се основа за изработка на месечна фактура;
- ќе изготвува месечна фактура на Потрошувачот за испорачаната и реално
потрошена ЕЕ согласно договорените одредби за пресметка на цената по MWh,
врз основа на податоците добиени од соодветниот оператор на систем;
- ќе му доставува месечна фактура на Купувачот за искористената ЕЕ согласно
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договорените одредби за пресметка на цената за MWh и тоа на следната адреса
на потрошувачот:
- __________________________________

со седиште на ул. ___________

________- ќе го информира Потрошувачот за својата намера да пристапи кон
изменување на договорните услови и ќе го информира за неговото право да
отстапи од договорот врз основа на информацијата за промена на договорените
услови;
- ќе го информира Потрошувачот за секоја промена на крајната цена, која
настанала поради промена на тарифите кои се однесуваат на Надоместот за
користење на пазарот на електрична енергија и Енергијата произведена од
повластени производители на електрична енергија;
- сите доверливи информации добиени за потребите на реализирањето на овој
Договор ќе ги чува како деловна тајна
- 60 (шеесет) дена пред истекот на важноста на договорот ќе го извести
потрошувачот за датумот на истекување на Договорот. Известувањето ќе ги
содржи сите информации кои се предвидени во II.2, член 10 од Правилата за
снабдување.
- своите обврски ќе ги врши стручно и совесно, а со цел да обезбеди квалитетна
услуга за Потрошувачот.

4.2.

Должности на ПОТРОШУВАЧОТ:

4.2.1. Потрошувачот се обврзува дека:
- ќе купува ЕЕ исклучиво од Снабдувачот за времетраењето на овој Договор;
- навремено и целосно ќе ги плаќа фактурите кои ги издава Снабдувачот врз
основа на Договорната купопродажна цена за електрична енергија согласно
отчитаните реални количини на ЕЕ за дадениот период според порамнувањето
согласно ППЕЕ во местата на испорака, а под условите предвидени во овој
Договор, независно дали таа енергија е потрошена за целите на Потрошувачот,
или од трети лица, кои се поврзани на внатрешната мрежа на Потрошувачот
после Местата на испорака, се тоа согласно издадената фактура од страна на
Снабдувачот;
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- ќе ја спроведе постапката за дефинирање на виртуелни мерни точки пред
операторот на соодветниот системот за добивање на соодветен ID-број за сите
мерни точки во кои ќе се врши испорака на ЕЕ;
- ќе му ги доставува на Снабдувачот сите потребни податоци од мерните апарати
поврзани на внатрешната мрежа на Потрошувачот, а со цел Снабдувачот да има
можност да изготвува веродостојни анализи и предвидувања за потрошувачка на
ЕЕ на Потрошувачот за договорениот период;
- во најкус можен рок во рамките на денот да го известува Снабдувачот за било
какви промени или проблеми во процесот на користење на ЕЕ, за работи кои
зависи услугата која ја обезбедува Снабдувачот, а истите се од взаемен интерес
за Договорните страни и ОДС;
- нема да го попречува снабдувањето на други потрошувачи;
- нема да го оштетува или на друг начин да го манипулира броилото;
- во согласност со Законот за енергетика, мрежните правила и Правилата за
снабдување со електрична енергија ќе дозволи пристап на снабдувачот до
неговиот имот;
- сите доверливи информации добиени за потребите на реализирањето на овој
Договор ќе ги чува како деловна тајна.
4.3 Основни права на Потрошувачот:
4.3.1. Потрошувачот има право на:
-

Промена на снабдувач во согласност со Правилата за снабдување со
електрична енергија од -------------- година;

-

јасни, целосни, достапни и недвосмислени информации за цената и
потрошената електрична енергија;

-

разрешување на спорови по едноставни вонсудски постапки, кои не
предизвикуваат нерзаумни трошоци.

ДЕЛ V.

ДОГОВОРЕНИ КОЛИЧИНИ, ИСПОРАКА И РАЗМЕНА НА
ИНФОРМАЦИИ
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5.1.

Распоред на оптоварување

5.1.1. Договорните страни се согласни дека Снабдувачот ќе изготвува соодветни
прогнози за потрошувачката на ЕЕ на Потрошувачот врз основа на историски
конзум на ЕЕ и податоци за идни трендови на потрошувачка на ЕЕ добиени од
страна на Потрошувачот.
5.1.2. Договорните страни се согласни дека Снабдувачот се задолжува од името
на Потрошувачот да изготвува часовни распореди за оптоварување на
Потрошувачот на дневно ниво врз основа на претходно изготвената прогноза за
потрошувачка на ЕЕ на Потрошувачот, и истата ќе ја вклучи во вкупниот физички
распоред на оптоварување на Снабдувачот како Балансно одговорна страна
(БОС) кои ги доставува до ОПЕЕ и до ОДС.
5.1.3. За целите на балансирањето, Потрошувачот се задолжува навремено да го
информира Снабдувачот за секоја планирана промена во своето енергетско
однесување, вклучувајќи ги и сите оние фактори, кои му биле познати пред
склучувањето и за времетрањето на овој Договор, а би можеле (со различен
степен на веројатност) да доведат до промена на часовното оптоварување со
отстапување од + 5% и/или да доведат до промена на профилот на дневно
оптеретување. Известувањето се доставува не подоцна од 3 (три) дена пред да
настанат промените во енергетското однесување на Потрошувачот и тоа во било
која пишана форма на официјалните и прифатени контакт информации на
Снабдувачот.
5.2.

Размена на информации

5.2.1. Договорните страни се согласни дека Потрошувачот се обврзува да го
известува Снабдувачот пред спроведување на сите планирани ремонти,
дополнителни оптеретувања и другите планирани дејности врз својата опрема, со
прецизирани периоди на спроведување на ремонтот и/или прогнози за измени во
просечните часовни оптоварувања и тоа во најкус можен рок, но не подоцна од 14
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дена пред отпочнување на планираните ремонти и/или други планирани дејствија
кои дополнително ќе влијаат на потрошувачката на ЕЕ.
5.2.2. Договорните страни се согласни дека размената на информации ќе се води
исклучиво помеѓу овластените лица и на овластените контакт информации
наведени во Прилог 2 кој е составен дел на овој Договор.
5.2.3. Во случај на промени на овластените лица за комуникација од претходниот
став, договорните страни со документ составен во писмена форма ќе именуваат
нови овластени лица за комуникација.

5.3.

Доверливост на информациите

5.3.1. Потрошувачот е должен да му ја обезбеди на Снабдувачот целокупната
документација и информации кои се неопходни Снабдувачот успешно да
постапува по обврските преземени со склучувањето на овој Договор.
Снабдувачот е свесен дека ќе има пристап до строго доверливи информации кои
му припаѓаат на Потрошувачот. Во овој Договор, “Доверливи Информации” значи
секоја размена на информација, дали во пишана, усмена или електронска форма,
од Потрошувачот дадена на Снабдувачот, во врска со одредбите на овој Договор,
податоците за работењето на Потрошувачот односно сите дозволи, одобренија,
лиценци, опрема со кои располага, како и било кои работни документи креирани
од Потрошувачот и Снабдувачот, а за потребите на исполнување на предметот на
овој Договор.
Снабдувачот ќе ги чува во строга тајност секоја и сите Доверливи Информации,
нема да искористи, копира или менува или открие на трето лице спротивно на овој
Договор и нема да ги користи за било каква друга цел освен за обезбедување на
услугите прецизирани со одредбите на овој Договор.
Обврската на Снабдувачот да ги чува како деловна тајна сите податоци поврзани
со Потрошувачот, како и нивните деловни активности кои ќе му бидат на
располагање за времето додека ги обезбедува наведените услуги ќе остане
валидна за целото време на важење на овој Договор, но и по неговото
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прекинување и нема да ги користи за своја корист, профит, нема да ги разоткрива
на трето лице освен во случај кога податоците се даваат на овластено лице.
5.3.2. Исклучок од опфатот на доверливи информации наведени во точка 5.3.1. од
Договорот се информациите кои:
- се откриени со претходна писмена согласност на другата договорна страна;
- се откриени со цел да биде исполнета законска одредба, наредба или друг
нормативен акт, кој е во сила или во врска со судски постапки или регулативни
постапки, под услов секоја од договорните страни доколку е можно да вложи
разумни напори за да го спречи или ограничи откривањето на тие информаци. Во
тој случај едната договорна страна и дава на другата страна навремено
известување.
- се наоѓаат или законски припаѓаат во јавниот простор без прекршување на
членот на доверливост на информации; и
- ќе бидат откриени пред комисии за контрола на цените или со цел пресметување
на определен индекс, под услов при тоа да не се открие идентитетот на другата
договорна страна.
5.3.3. Договорните страни се согласни дека секоја од нив е должна да го почитува
барањето за доверливост на информациите до максимални 2 (две) години по
истекување на рокот на важење на овој Договор.
ДЕЛ VI.

6.1.

ЦЕНИ И ПЛАЌАЊЕ

Цени – Општи услови

6.1.1. Цената на електричната енергија се дефинира како денари за MWh, кои
претставуваат денарска индексација на договорената цена од ЕУР/MWh сметано
по среден курс на НБРМ на денот на изготвување на Понудата која е составен дел
од овој Договор. Пресметката и плаќањето на месечните фактури ќе се врши по
среден курс на НБРМ на последниот ден од месецот на испорака, односно
пресметковниот период.
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6.1.2. Договорената цена е фиксна и не може да биде изменета со еднострана
изјава на волја од некоја од Договорните страни.
6.1.3. Договорните страни се согласни дека цената може да се промени во духот
на добрите партнерски однос, а на иницијатива на било која од Договорните
страни и со склучување на Анекс кон овој Договор.
6.1.4. Договорните страни се согласни дека договорената цена е дадена за
утврдениот профил на потрошувачка на ЕЕ на Потрошувачот (сооднос на дневна
и ноќна енергија на месечно ниво) и истата ќе биде предмет на предлог за
промена доколку профилот на потрошувачката на ЕЕ на Потрошувачот се смени
за + 5% од веќе утврдениот профил со анализа на историскиот конзум на ЕЕ на
Потрошувачот кој во моментот на анализа е: АВТ / АНТ : ____________
6.2.

Договорени количини и цени

6.2.1. Цената за еден MWh електрична енергија изнесува _______________
денари за MWh (со зборови: ________________________) (индексација на
___________ ЕУР / MWh)
Договорената цена е цена за снабдување со ЕЕ од страна на Снабдувачот.
6.2.2. Договорните страни се согласни дека на цената наведена во претходниот
став не вклучува ДДВ или други даноци, давачки, доплати и такси утврдени со
закон или друг нормативен акт на надлежните институции, а кои се детално
образложени во Понудата која е составен дел на овој Договор.

6.3.

Фактурирање и плаќања

6.3.1. Договорните страни се согласни дека фактурирањето и плаќањето ќе се
врши врз основа на реално испорачаните количини во договорниот период на
месечна основа, а според порамнувањето согласно ППЕЕ во местата на испорака
и под условите предвидени во овој Договор.
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6.3.2. Снабдувачот се обврзува да издаде месечна фактура за потрошената ЕЕ и
да ја достави на Потрошувачот по електронски пат на електронската адреса:
____________________ (наведена во Прилог 2 од овој Договор), која ќе се смета
за информативна верзија, а оригиналната фактура во печатена форма ќе му ја
испрати на Снабдувачот на горе наведената адреса. Со испраќањето на
електронската фактура ќе се смета дека е извршена уредна достава на обврската
за плаќање. Месечната фактура ќе му биде издадена и доставена на
Потрошувачот најдоцна до 15-ти во месецот за претходниот месец.
6.3.3. Потрошувачот е должен да му ги плаќа на Снабдувачот месечните фактури
најдоцна до 30-ти во месецот, за претходниот месец.
6.3.4. Плаќањата по доставените фактури ќе се вршат преку банкарска
трансакција, на трансакциската сметка на Снабдувачот наведена во фактурата.
6.3.5. Во случај на задоцнето плаќање по датумот на доспевање, Снабдувачот
има право дополнително да го задолжи Потрошувачот да плати и законска
казнена камата согласно одредбите на Законот за облигациони односи на Р.М.
по каматна лисата изготвена од страна на Снабувачот.
6.3.6 Договорните страни се согласни дека случајот на доцнење на плаќањата се
смета за прекршување на одредбите на овој Договор по што Снабдувачот има
право да ги активира инструментите за обезбедување на плаќањето наведени во
точка 6.4. од овој Договор.

6.4.

Инструменти за обезбедување

6.4.1. Договорните страни се согласни дека Потрошувачот нема обврска да
достави инструмент за обезбедување на плаќање на обврските од овој Договор.

ДЕЛ VІІ.
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РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

7.1.

Договорните страни се согласни дека овој Договор може да биде раскинат

во следниве случаи:
- Со истекување на рокот на Договорот, доколку било која од договорните страни
достави писмено известување до другата договорна страна најдоцна 45 дена пред
истекот на договорениот рок со кој престанува важењето на овој Договор;
- По взаемна писмена согласност меѓу Договорните страни;
- Со 10 (десет) дневно писмено известување од Снабдувачот, во случај ако
Потрошувачот има заостанати и неплатени долгови по овој Договор. Во случај ако
во оставениот рок од 10 (десет) дена од приемот на известувањето Потрошувачот
ги исплати долговите, Снабдувачот нема право да го раскине Договорот и истиот
ќе остане во сила по условите под кој што е склучен;
- Еднострано, по барање на Потрошувачот, со писмено известување од 10 (десет)
дена во случај на неисполнување на договорните обврски од страна на
Снабдувачот;
- Еднострано, по барање на Снабдувачот, со писмено известување од 10 (десет)
дена.
ДЕЛ VІІІ.

8.1.

ВИША СИЛА

Ослободување од должноста за испорака и примање на ЕЕ

8.1.1. Договорните страни се согласни дека во случај ако настапат определени
услови на Виша сила, засегнатата договорна страна нема да се смета за
одговорна за неизвршување на своите должности по овој Договор за време на
трање на вишата сила, односно ако една од договорните страните целосно или
делумно е спречена поради вишата сила да ги извршува своите должности за
испорака или примање на ЕЕ со што ќе се смета дека договорната страна ги
исполнува барањата и условите наведени во овој член и нема да се смета дека
има повреда или неизвршување на обврските од засегнатата договорна страна,
по што истата ќе биде ослободена од договорените обврски за тој период од
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времето и до таков степен, доколку настанот на виша сила го спречува
извршувањето.
8.2.

Известување за виша сила и намалување на последиците од вишата
сила

8.2.1. Договорните страни се согласни дека засегнатата договорна страна е
должна во најкус можен рок, но не подоцна од 48 часа откако ќе дознае за
настанувањето на посебните околности, односно за настанувањето и/или
престанокот на вишата сила, да ја извести другата договорна страна и доколку е
можно да и даде незадолжителна проценка колку и кое време нема да биде во
состојба да ги извршува своите должности. Засегнатата договорна страна ќе има
обврска да вложи разумни напори од трговска гледна точка, за да ги намали
последиците од вишата сила, да и доставува на другата договорна страна
прифатливи ажурирања на потребите на електрична енергија доколку има
потреба од користење на електрична енергија, како и да и достави информации за
степенот и траењето на неможноста да ги извршува своите договорени и законски
обврски.

8.3.

Влијание на Вишата сила врз другата Договорна страна:

8.3.1. Договорните страни се согласни дека доколку Снабдувачот се ослободи од
должностите

за

испорака

на

електрична

енергија

поради

виша

сила,

Потрошувачот исто така ќе биде ослободен од соодветните должности за
примање и плаќање на електричната енергија која нема да ја користи. Во случај
ако настанувањето на вишата сила го ослободува Потрошувачот од должностите
за примање и плаќање на електричната енергија, Снабдувачот исто така ќе биде
ослободен од соодветните должности за испорака на договорените количини на
електрична енергија.
Исто така, договорните страни се согласни дека истите нема да бидат меѓусебно
одговорни за настанатите штети или оштетувања, кои произлегуваат од тие
настани со придружување кон условите од овој дел.
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8.3.2 Договорните страни се согласни дека во случај на виша сила и под услов тој
определен настан да го успорува извршувањето на овој Договор повеќе од 30
дена од датумот на настанување на вишата сила, Снабдувачот и Потрошувачот
имаат право да го раскинат овој Договор. Договорните страни за овој начин на
раскинување на договорот ќе бидат обврзани да потпишуваат спогодба за раскин
на Договорот и уредување на финансиските взаемни односи без да се пресметува
камата за нив.
8.3.3. Договорните страни се согласни дека при раскин на овој Договор поради
настапување на условите на виша сила, заемно ќе се трудат максимално да ги
намалат своите дополнителни загуби.
8.3.4. Договорните страни се согласни дека Засегната договорна страна ќе биде
онаа страна, која го мотивира своето неизвршување на договорените обврски со
појавата на виша сила под условите од овој Договор.
ДЕЛ IX.

9.1.

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА ЗА КОМУНИКАЦИЈА

Техничко овластување

9.1.1. Договорните страни се согласни дека овластени лица за комуникација и
овластени лица за потребите за извршување на правата и обврските кои
произлегуваат од овој Договор, со исклучок на потпишување на дополнителни
спогодби, измени, прекинии сл. ќе бидат лицата кои се наведени во Прилог 2 кој
е составен дел од овој Договор.
9.2.

Овластувања во однос на Договорот

9.2.1. Секоја промена или дополнување на содржината и дополнителните
спогодби кон Договорот како што е дефинирано во овој Договор, вклучувајќи го и
раскинувањето и/или продолжувањето на Договорот, се потпишува од лицето,
кое законски ја застапува соодветната договорна страна;
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ДЕЛ Х.

НАДОМЕСТ НА ШТЕТА

10.3.1. Договорните страни се согласни дека во случај на штета која ќе ја претрпи
било која од Договорните страни, а поради неисполнуање на законските и
договорните обврски на другата договорна страна, истата ќе одговара за
надомест на штетата согласно Законот за облигационите односи и останатите
позитивни прописи во Р.М.
ДЕЛ ХI.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

11.1. Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би можеле да настапат од
овој Договор или во врска со овој Договор, договорните страни ќе се обидат да го
решат спогодбено.
11.2. Доколку договорните страни не го решат настанатиот спор спогодбено, за
решавање на овој спор надлежен е Основниот Суд Скопје 2 - Скопје.
11.3. За се она што не е регулирано со овој Договор, важат одредбите на Законот
за облигацони односи и останатите позитивни законски прописи во Р.М.
Договорните страни се обврзуваат дека одлуката ќе ја извршат во рокот кој е
наведен во самата одлука на надлежниот суд.
ДЕЛ ХII.

КОНЕЧНИ ОДРЕДБИ

12.1. Договорните страни се согласни дека во случај на правни ограничувања, и
промена во законските основи, засегната договорна страна ќе ја информира
другата договорна страна по писмен пат и ќе го подготви соодветниот анекс за
измена или дополнување на Договорот, за последниот да биде во согласност со
изменетите услови.
12.2. Измените на овој Договор може да се вршат единствено во писмена форма
со Анекс кон овој Договор.
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12.3 Овој Договор е составен во 4 (четири) оригинални примероци, од кои по 2
(два) за секоја од договорните страни.
ДОГОВОРНИ СТРАНИ
За ЕНЕРЏИ АКТИВЕ

_____________________

увоз-извоз ДООЕЛ Скопје

____________________
Управител
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__________________________________
Извршен Директор

