
Бр. Датум: 13.09.2021год. 

1.  Прашање: 

Дали може правно лице да учествува на  јавниот повик кое е формирано во 

2019 година и го исполнува условот кумулативно да има остварено приход 

од 200 евра по киловат инсталирана моќност од фотонапонскатата централа 

за која што се поднесува понудата односно има две завршни сметки за 2019 

и 2020 година и со тоа ја докаже економско-финансиската способност 

односно задоволување на условот од 200 евра по киловат инсталирана 

моќност или мора да се постапи по точка 2.3.2.2 каде што треба да се 

достави писмен доказ издаден од банка  со кој се потврдува дека ќе му бидат 

овозможени финансиски средства за реализација на предвидената 

инвестиција. 

 

Одговор: 

Економскиот оператор го исполнува бараниот услов „кумулативно да има 

остварено приход од 200 евра по киловат инсталирана моќност од 

фотонапонскатата централа за која што се поднесува понудата“ ако тој 

приход го има остварено во последните две години (2019 и 2020). Условот се 

смета за исполнет и од страна на економски оператор кој е основан во 2020 

година и има поднесено само една завршна сметка (2020 година) ако во таа 

година го има остварено бараниот минимален приход. 

 

2.  Прашање 

Tочка 2.2.5 покрај наведените потврди за стечајна постапка, ликвидација и 

т.н. е наведен и документ со назив „единствен документ за докажување на 

способност“ кој го издава Централниот регистар на Р.С.М.. 
Проблемот настанува во тоа што од Централен регистар ни велат дека им 

требаат поконцизни информации во однос на тоа дали се работи за 

економско-правна состојба на субјектот, за бонитет на фирмата и сл 

 

Одговор  

Согласно Законот за јавните набавки, чиишто одредби соодветно се 

применуваат во оваа постапка, Единствен документ за докажување на 

способноста  е документ што го издава Централниот регистар на Република 

Северна Македонија и што содржи податоци со кои се докажуваат елементи 

од способноста на економскиот оператор. Единствениот документ, којшто 

може уште да се нарекува и единствен документ за јавни набавки бидејќи се 

користи во постапките за јавни набавки, е составен од сет / пакет на 

документи пакет со кои економскиот оператор ја докажува личната состојба, 

односно непостоењето на причини за исклучување од постапката (сите што 

се наведени во точка 2.2.2. од тендерската документација со исклучок на 

изјавата и потврдата за платени даноци, придонеси и други јавни давачки) и 

способноста за вршење професионална дејност (документот за регистрирана 

дејност – ДРД од точка 2.3.1.1 од тендерската документација). 

Ако економскиот оператор е регистриран на Електронскиот систем за јавни 

набавки, Единствениот документ може да го нарача и плати онлајн преку 

овој систем и истиот да го испечати и поднесе како дел од понудата во оваа 



постапка. 

 

3.  Прашање  

Според наше толкување, соларната енергија ќе се продава на пазарот на 

големо и владата ќе плаќа премија по единица.  

• Кој ќе биде одговорен за договарање на Договор за купопродажба на 

енергија на големо? 

 • По која цена/MWh би бил договорен Договор за купопродажба на енергија 

на големо? 

 • Каква е постапката за договарање Договор за купопродажба на енергија на 

пазарот на големо?  

• Дали е ова долгорочен Договор за купопродажба на енергија на пазар на 

големо или непосреден пазар? 

 Ако е на непосреден пазар, по која цена се продава енергијата? 

Одговор  

Повластениот производител кој користи премија е должен да ја продава 

електричната енергија на пазарот на електрична енергија на големо. Ако 

повластениот производител кој користи премија не успее да склучи договор 

за продажба на произведената електрична енергија на пазарот на електрична 

енергија на големо, може да склучи договор за продажба на електричната 

енергија со трговецот или снабдувачот со електрична енергија избран од 

Министерството за економија („купувач во краен случај“). Ова значи дека 

ниту Министерството за економија, ниту операторите коишто имаат 

законска обврска да обезбедат јавна услуга немаат обврска со повластениот 

производител да склучат долгорочен договор за откуп на произведената 

електрична енергија. 

4.  Прашање  

Колкава е стапката на ДДВ за електрична енергија? 

Одговор  

Стапката на ДДВ е утврдена во Законот за ДДВ.  

5.  Прашање 

Параграф 13 - Критериум за избор на најповолна понуда е најниската 

понудена фиксна премија. Аукцијата, спроведена како електронски процес 

што се повторува по првичната целосна евалуација на понудите, ќе се одржи 

ако е утврдено дека има најмалку две прифатливи понуди, додека 

рангирањето на понудите се врши со употреба на автоматски методи за 

евалуација 

Ве молиме потврдете - најниската цена се користи како почетна точка за 

аукцијата. Дали сите квалификувани учесници ќе бидат поканети на 

аукција? 

 

Одговор  

За почетен износ на фиксна премија на аукцијата се поставува најнискиот од 

сите прифатливи понуди, како што е утврдено во точка 1.5.4.2. од 

тендерската документација. 

На е-аукција се покануваат сите економски оператори кои доставиле 

прифатливи понуди во првата фаза од постапката како што е утврдено во 

точка 1.5.4.4. од тендерската документација. Согласно Законот за јавните 

набавки за прифатлива понуда се смета онаа понуда поднесена од 



понудувачот, која ги исполнува условите за утврдување способност, 

потребите и барањата на договорниот орган наведени во техничките 

спецификации и останатата тендерска документација, што е навремена, која 

нема невообичаено ниска цена, а чија конечна цена не ги надминува 

средствата обезбедени или кои може да се дообезбедат од договорниот орган 

согласно со овој закон. 

6.  Прашање 

2.2.4 Потврдата за уредно платени даноци, придонеси и други јавни давачки 

ги издава Управата за јавни приходи.  

Канцеларијата за јавни приходи во нашата земја не издава таков сертификат. 

 

Одговор  

Понудувачот мора да достави доказ во вид на потврда или друг документ 

издаден од надлежен орган во државата во која е регистриран од кој 

недвосмислено може да се утврди дека понудувачот го има платено сите 

достасани даноци и јавни давачки. 

7.  Прашање  

2.3.1.3 Економскиот оператор поднесува доказ за назив, односно правото да 

го користи земјиштето на кое има намера да ја изгради електраната за која ќе 

бара да користи премија. Ако земјиштето е земјоделско земјиште, мора да 

биде во соодветна катастарска класификација за да се промени неговата 

намена во градежно земјиште во согласност со Законот. 

 

Во случај на странска компанија, лизингот може уште да не е потпишан 

затоа што на странска компанија може да не и биде дозволено да потпише 

закуп во Македонија. 

 

 Потребна ни е локална компанија за тоа (која ќе се формира по тендерот).  

Во овој случај, како можат да учествуваат странски компании. 

Одговор 

Прашањето за стекнување на право на сопственост и право на долготраен 

закуп врз градежно земјиште и земјоделско земјиште од страна на странски 

правни и физички лица е регулирано во Законот за сопственост и други 

стварни права. 

 

 

 

8.  Прашање 

2.3.2.1 За да се квалификува како способен за извршување на Договорот за 

право на користење премија во однос на неговите економски и финансиски 

капацитети, економскиот оператор мора има стекнато кумулативен вкупен 

приход во последните 3 (три) години (2018, 2019 и 2020 година) од најмалку 

200 € за киловат инсталирана моќност за фотоволтаичната електрана за што 

и ја поднесува понудата. 

Што се подразбира под „вкупен приход“ - дали тоа е приход на компанијата 



или профит? 

Ако е профит, дали е тоа е бруто профит, ЕБИДТА или нето профит? 

Одговори 

Вкупен приход ја опфаќа приходната страна (income, revenue) а не добивката 

(profit). 

Со ова, одговорот на второто прашање е нерелевантен. 

9.  Прашање 

2.3.2.1 За да се квалификува како способен за извршување на Договорот за 

право на користење премија во однос на неговите економски и финансиски 

капацитети, економскиот оператор мора да има стекнато кумулативен 

вкупен приход во последните 3 (три) години (2018, 2019 и 2020 година) 

најмалку 200 € за киловат инсталирана моќност за фотоволтаичната 

електрана за што и ја поднесува понудата. 

Најновата финансиска година во Индија е март 2020-21 година. Дали треба 

да ги користиме 2018,19,20 или 2018-19,19-20 и 20-21? 

Одговор 

Како последна од трите последни години се смета последната година за кое 

друштото има поднесено годишна сметка, односно сметка за 12-месечен 

период, независно дали ја опфаќа календарската година како што е 

вообичаено или како што е во овој случај периодот од април 2020 - март 

2021. 

10.  Прашање 

Доколку економскиот оператор не го исполнува условот дефиниран во точка 

2.3.2.1, односно не стекнал кумулативен вкупен приход од најмалку 200 € за 

киловат инсталирана моќност, или е новооснован субјект за оваа намена или 

е физичко лице, мора да приложи доказ дека средствата неопходни за 

спроведување на предметната инвестиција ќе му бидат ставени на 

располагање од финансиска институција (банка). 

Дали може да биде финансиска институција во странство или се бара да биде 

локална? 

Одговор 

Документот со кој се потврдува дека ќе му бидат овозможени финансиски 

средства за реализација на предвидената инвестиција согласно понудата на 

понудувачот може да биде издаден и од странска финансиска институција 

(банка). 

11.  Прашање 

2.3.2.5 Доколку економскиот оператор ја искористи способноста од друг 



субјект за да го докаже барањето што се однесува на точка 2.3.2.1, 

економскиот оператор и субјектот што ја обезбедуваат поддршката ќе се 

заеднички и одделно одговорни за извршување на договорот. 

Дали ова ќе се третира како групна понуда? 

Одговор 

Ако се користи поддршка од друг субјект  во однос на условите што се 

однесуваат на економската и финансиската состојба не се смета дека се 

поднесува групна понуда. 

12.  Прашање 

Доколку економскиот оператор ја користи способноста од друг субјект за да 

го докаже барањето што се однесува на точка 2.3.2.1, субјектот чија 

способност ја користи економскиот оператор мора да поднесе документи 

што се однесуваат на ставките 2.2. и 2.3  

Дали и овој „друг субјект“ може да биде странска компанија? 

Одговор 

 

Да. Субјектот кој дава поддршка може да биде странско лице. 

13.  Прашање 

4.6.1. Како дел од понудата, економскиот оператор обезбедува гаранција за 

понуда во форма на банкарска гаранција која е неотповиклива, безусловна, 

без право на протест и се плаќа на прво барање. Договорниот орган ќе 

прифаќа гаранции издадени од која било банка.  

Да се потврди дали банкарска гаранција за понудата може да се обезбеди 

дури и од странска банка. 

Одговор 

 

Да. Банкарската гаранција на понуда може да биде издадена и од странска 

банка. 

14.  Прашање 

 

Модел договор - член 24 - промена на сопственоста на компанијата  

Според документот, единствен услов е да се извести Министерството во рок 

од 5 дена доколку дојде до промена на сопственоста. Ве молиме, потврдете 

дека нема пречка за промени во сопственичката структура на компанијата 

пред започнување со работа на проектот. 



Одговор 

 

Промена во сопственичката структура може да се изврши и пред пуштањето 

во употреба на електроцентралата со примена на член 24 од договорот. 

15.  Прашање 

 

1. Дали капацитетот се бара во моќност PV (DC) или инвертер (AC)? И 

кој е бараниот сооднос DC/AC? 

 

Одговор 

 

Инсталираната моќност треба да биде изразена како DC (Direct Current), 

односно максималната декларирарна моќност на панелот пред влез во 

инвертер. 

 

1.  

16.  Прашање 

 

Можете ли да разјасните што се случува по 15 години? Во поглавјето II е 

наведено дека продолжуваме да обезбедуваме електрична енергија, но дали 

ќе склучиме нов договор или ќе го продадеме на локален снабдувач на 

енергија? 

Одговор 

 

По истекот на 15 години период за кој се склучува договорот за користење 

на премија, инвеститирот / корисникот на премија нема да склучи нов 

договор за користење на премија, односно му престанува статусот на 

повластен производител. Како носител на лиценца за производство на 

електрична енергија, производителот може да продолжи да произведува 

електрична енергија од електроцентралата и да ја продава на пазарот со 

билатерални договори или на организираниот пазар за електрична енергија. 

2.  

17.  Прашање 

 

Кој ќе ја купи произведената електрична енергија? Во поглавје II се 

споменува дека треба да склучиме „договор за продажба на произведентата 

електрична енергија на пазарот на електрична енергија на големо“. Со кого 

ќе го склучиме овој договор? 



Одговор 

 

Повластениот производител кој користи премија е должен да ја продава 

електричната енергија на пазарот на електрична енергија на големо. Ако 

повластениот производител кој користи премија не успее да склучи договор 

за продажба на произведената електрична енергија на пазарот на електрична 

енергија на големо, може да склучи договор за продажба на електричната 

енергија со трговецот или снабдувачот со електрична енергија избран од 

Министерството за економија („купувач во краен случај“). Ова значи дека 

ниту Министерството за економија, ниту операторите коишто имаат 

законска обврска да обезбедат јавна услуга немаат обврска со повластениот 

производител да склучат долгорочен договор за откуп на произведената 

електрична енергија.  

3.  

18.  Прашање 

 

Кој ќе ја обезбеди конекцијата до најблиската 110kV линија? 

 

Одговор 

 

Инвеститорот е должен на сопствен трошок да го обезбеди приклучувањето 

на електроцентралата на електродистрибутивната мрежа во согласност со 

соодветните мрежни правила. За одредување на најблиската приклучна 

точка, економскиот оператор треба да се обрати на операторот на 

електродистрибутивниот систем.  

4.  

19.  Прашање 

Во  делот 1 “Инструкции за економските оператори”, во точка 10 “...Ако 

повластениот производител кој користи премија не успее да склучи договор 

за продажба на произведената електрична енергија на пазарот на електрична 

енергија на големо, може да склучи договор за продажба на електричната 

енергија со ЕДС ДООЕЛ Скопје како снабдувач со електрична енергија 

избран од Министерството, по претходно спроведена тендерска постапка 

(купувач во краен случај)”.  

Со оглед на големината на инвестицијата економскиот оператор очекува за 

времетраењето на Договорот со Министерството во рок од 15 години да има 

сигурен откуп на произведената електрична енергија од страна на купувачот 

во краен случај. Суштинското прашање кое произлегува од оваа точка и за 

кое ни се потребни подетални информации од Ваша страна е: 

Дали ЕДС (кој е посочен во теренската документација како купувач во краен 

случај) ќе има обврска да ја откупува произведената електрична енергија во 

период од 15 години од моментот на потпишување на Договорот за право на 

користење на премија со цена на откуп HUPX – 9,55% како што беше 



одредено по претходно спроведената постапка? 

 

Одговор 

Инвеститорот / корисникот на премија има право пред истекот на секоја 

календарска година (најдоцна до 1 декември) да побара од купувачот во 

краен случај да склучи договор за купопродажба на произведената 

електрична енергија, којшто купувачот во краен случај е должен да го 

склучи до 15 декември, при што склучениот договор ќе се применува во 

текот на целата наредна година. Правото на инвеститорот / корисникот на 

премија да бара склучување на едно годишни договори со купувачот во 

краен случај го има во текот на целиот 15-годишен период на користење на 

премија.  

Во овој момент, заклучно до15.12.2024 купувач во краен случај е ЕДС 

ДООЕЛ Скопје и цената по која е должен да ја откупува произведената 

електричната енергија од корисниците на премија за периодот за кој е избран 

изнесува HUPX – 9.55%. Пред истекот на 5-годишниот период за кој ЕДС 

ДООЕЛ Скопје е избран за купувач во краен случај, Министерството за 

економија ќе организира тендер за избор на нов купувач во краен случај, 

повторно за период од 5 години, при што цената по која избраниот купувач 

во краен случај ќе ја откупува електричната енергија за периодот за кој е 

избран ќе биде одредена на е-аукција како дел од тендерската постапка.  

Значи, купувач во краен случај се избира на секои 5 години, за кој период се 

утврдува и цената по која избраниот купувач во краен случај ќе ја откупува 

електричната енергија. 

 

20.  Прашање 

Дали економскиот оператор кој има договор со Министерството за 

Земјоделство за користење на земјоделско земјиште може да учествува на 

овој тендер? 

Одговор  

Ако економскиот оператор склучил договор за користење на земјоделско 

земјиште со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, 

конкретното земјиште може да се користи само за намената за која е дадано 

под закуп (земјоделски цели). За времетраење на тој договор не може да се 

користи за друга намена, односно за изградба на фотонапонска 

електроцентрала. 

21.  Прашање 

Во врска со условите наведени во тендерската документација ве молам за 

појаснување на членот 2.3.2. Имено според 2.3.2.1 За да се квалификува како 

способен за извршување на предметниот договор од аспект на неговата 

економска и финансиска состојба, економскиот оператор во последните три 

години (2018, 2019 и 2020) треба кумулативно да има остварено вкупен 

приход од најмалку 200 € по киловат инсталирана моќност од 



фотонапонската централа за која што ја поднесува понудата. Нашата Фирма 

ќе формира фирма ќерка во Македонија, и бидејќи е новоформирана фирма 

условот за економската состојба го исполнува фирмата мајка. Дали може 

фирмата мајка да приложи финансиски извештај од Република Чешка (и 

дали овој документ треба да е преведен на македонски јазик со напомена 

дека валутите искажани во финансиските извештаи се во локалната валута – 

чешки круни). Ако е прифатлива можноста фирмата мајка да понуди 

финансиски извештаи за фирмата ќерка дали македонската фирма 

самостално може да настапи на тендерот? 

Одговор  

Во однос на можноста понудувачот да користи способност од друг субјект за 

докажување на исполнувањето на критериумот за економско-финансиска 

способност, како што е случај во поставеното прашање, ве упатуваме на 

правилата од точките 2.3.2.5. и 2.3.2.6. од тендерската документација. 

Во однос на јазикот на кој треба да бидат поднесени придружните 

документи кон понудата ве упатуваме на точка 4.2.2. од тендерската 

документација. 

 

 


