
 27.09.2021 

34.  Прашање  

Појаснување бр. 19 - наведено е дека купувачот во краен случај (во 

моментов ЕДС ДООЕЛ) ќе потпише годишен договор за набавка на 

електрична енергија. Цената ќе биде HUPX - 9,55% 

Може ли да го имаме нацртот на договорот што би го потпишал ЕДС 

ДООЕЛ. Би сакале да ги разбереме условите на договорот (како што се 

гаранција за плаќање, период на плаќање, казни, итн.). Дали постои модел 

на договор? 

 

 

Одговор  

 

Да. Постои модел договор кој се склучува помеѓу купувачот на електрична 

енергија во краен случај и корисникот на премија и истиот е приложен кон 

одговорите на овие прашања. 

 

35.  Прашање  

 

HUPX е девизна цена и оттука куповната цена би била HUPX - 9,55%. Која 

HUPX цена е ова? Дали е ова цената за „ден однапред“ на HUPX? Според 

наше толкување, ова е флуктуирачка цена што ќе зависи од дневната 

варијација во HUPX. Ве молиме потврдете го ова толкување. 

Кредиторите и финансиските институции очекуваат договор за цврста цена 

за да обезбеди долгорочно финансирање. Ова е стандард и во сите други 

тендери за соларна енергија. 

 

 

Се бара органот -понудувач да објасни по која цена по kWH ќе биде 

потпишаниот договор со купувачот во краен случај (ЕДС ДООЕЛ) и дали 

тоа ќе биде променлива цена во зависност од HUPX. 

Одговор  

 

Во пресметката на цената по која ќе се купува електричната енергија се 

зема предвид часовната цена објавена на HUPX за часовите во кои имало 

испорака на електрична енергија од корисникот на премија во 

пресметковниот период, како што е одредено во член 4 од модел договорот. 

36.  Прашање 

Земјиште – одговор бр. 7 

Одговорот е нецелосен. 

 За странски оператори - дали е потребно да се земе земјиштето пред да се 

поднесе тендерот? 

Според Законот за сопственост и други стварни права, постои многу 



елабориран процес за стекнување земјиште од странски оператор. Ова 

вклучува добивање мислење од повеќе владини оддели. Не е можно ова да 

се направи пред датумот на поднесување на понудата. 

Оттука, би сакале појаснување, дали називот на земјиштето (или правото на 

користење) треба да биде на име на економскиот оператор пред датумот на 

поднесување на понудата? 

Алтернативно, дали можеме да го идентификуваме земјиштето пред 

датумот на поднесување на понудата и да ја обезбедиме точната локација. 

Стекнувањето на земјиштето може да се преземе подоцна откако ќе заврши 

наддавањето. 

Одговор  

Како што е наведено во точка 2.3.1.3 од тендерската документација, 

економскиот оператор заедно со понудата треба да достави доказ за право 

на сопственост, односно право на користење на земјиштето на кое има 

намера да ја изгради електроцентралата за која ќе бара користење на 

премија. Во спротивно, понудата ќе биде отфрлена. 

37.  Прашање  

Поврзување – одговор бр. 18  

Според овој одговор, треба да контактираме со компанијата за 

дистрибуција на електрична енергија за да ја добиеме листата на точки за 

поврзување. 

Би било многу погодно доколку владата може да ни даде список на 

трафостаници и нивниот расположлив капацитет, за да можеме да го 

идентификуваме земјиштето во близина. 

Се бара да се обезбеди списокот со точки за поврзување. 

Одговор 

Единствен субјект кој располага со ваква листа односно податоци за 

локација на трафостаници и можни приклучни точки е операторот на 

електродистрибутивниот систем. 

38.  Прашање 

Банкарска гаранција  

Формат на гаранција за обврзница за понуда не е одреден. 

Нашите банки прецизираат дека точниот формат на БГ треба да го даде 

органот кој го објавува тендерот. 

 

Се бара истото да биде обезбедено.  

Одговор 

Министерството за економија не изработи ниту планира да изработи 

образец за банкарска гаранција на понуда. Тоа значи содржината на 



гаранцијата ја определува банката издавач, се додека е таа е во согласност 

со, односно ги содржи условите и барањата од точка 4.6. од тендерската 

документација.  

39.   Прашање 

Што е договор за поднесување групна понуда за физички лица (има ли 

template)? 

Одговор 

Министерството за економија не изработи ниту планира да изработи модел 

договор за групна понуда. Членовите на групната понуда се слободни во 

определување на содржината на овој договор, се додека во истиот се 

содржат податоците од член 1.7.3 од тендерската документација.  

40.  Прашање 

Дали парафиран модел на договор за право на користење на премија и 

парафиран модел на договор за користење на премија, значи дека двајцата 

(физички лица) треба да го потпишат или само водечкиот член ? 

Одговор 

Модел договорот го парафира само водечкиот член, односно она физичко 

лице – понудувач кое е наведено во договорот за групна понуда дека ќе ја 

потпише понудата. 

41.  Прашање 

Дали изјава заверена на нотар дека на плацот не е изградена централа, треба 

од сите или само од водечкиот член ? 

Одговор 

Изјавата ја потпишува и заверува на нотар оној член на групата кој е 

наведен во договорот за групна понуда дека ќе ја потпише понудата. 

42.  Прашање 

Дали важноста на понудата е 150 дена од денот на јавното отварање или 

треба календарски да се наведе важноста ? 

Одговор 

Точка 4.5.1 од тендерската документација јасно наведува дека важноста на 

понудата изнесува 150 дена од денот на јавното отворање на понудите. Со 

потпишување на образецот на понуда се согласувате со овој рок. 

43.  Прашање 

Истото прашање се однесува и на “Гаранцијата мора да има рок на важност 

најмалку 14 дена по денот на истекот на важноста на понудата” 



Одговор 

Ако банката издавач на гаранцијата на понуда бара рокот на важност на 

гаранцијата да биде изразен во точен датум, истиот може да се определи 

тргнувајќи од денот определен во тендерската документација како краен 

рок за поднесување понуди. 

44.  Прашање 

Што значи “Економскиот оператор придружната документација ја 

доставува во хартиена форма, потпишани од одговорното лице на 

економскиот оператор или лице овластено од него и тие не мора да бидат 

заверени од надлежен орган. Документите издадени од надлежни органи 

или институции се доставуваат во копија заверена од економскиот 

оператор” ??? 

Одговор 

Да. Согласно точка 4.7.4. од тендерската документација, документите 

издадени од надлежни органи или институции може да се доставуваат во 

копија која ќе биде заверена од економскиот оператор, односно со ставање 

потпис на овластеното лице придружено со зборовите „верно на оригинал“.  

45.  Прашање 

Ако  парцелата е во сопственост на две физички лица во идеални половини 

и ако едното лице сака да конкурира за премиум, а другото не, треба ли 

согласност од другиот или можеби треба физичка делба? 

Одговор 

Потребно е претходно да се изврши физичка делба на парцелата. 

46.  Прашање 

Ако до парцелата физички постои пристапен пат, кој не е впишан во 

катастар, дали е тоа пречка за учество на овој тендер на таква парцела? 

Одговор 

Непостоењето на пристапен пат до парцелата на која се планира изградба на 

електроцентрала за кој се бара користење на премија не е пречка за учество 

на понудувачот во постапката. Напоменуваме дека постои ризик за 

иневеститорот во текот на реализацијата на договорот за право на 

користење на премија да не успее да ја заврши пренамената на земјиштето, 

односно да не се донесе соодветниот урбанистички план и со тоа да му биде 

активирана банкарската гаранција за навремено и квалитетно извршување 

на договорот. 

47.  Прашање 

Ако до парцелата физички не постои пристапен пат, дали е тоа пречка за 

учество на овој тендер на таква парцела? 

Одговор 

 



Ист одговор како на претходното прашање. 

48.  Прашање 

 

Дали за физичко лице се вади некој документ од Централен регистар? 

Одговор 

 

Потврдите кои се однесуваат на изречени казни и санкции за правни и 

физички лица од точка 2.2.1. од тендерската документација може да се 

извадат од Централен регистар или од надлежен суд. 

49.  Прашање 

 

Дали за физичко лице е потребен „Единствен документ за докажување на 

способноста“? 

Одговор 

 

Не. Во единствениот документ за докажување на способноста на 

понудувачот се содржат и документи кои се издаваат исклучиво на правно 

лице. Физичкото лице треба да ги обезбеди само оние потврди од 

Централниот регистар кои се издаваат и за физичко лице.  

50.  Прашање 

 

Во членот 7 став 1 од ТЕндерската документација е наведено Гаранцијата за 

навремено и квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен 

понудувач ја доставува по добиеното известување за извршениот избор, а а 

пред склучување на договорот во рок определен од договорниот орган со 

известувањето и е услов за потпишување на договорот со избраниот 

најповолен понудувач. 

Дали со самото известување ќе се достави и Договор за право за користење 

на премија , зашто истиот е услов во банките да се добие Банкарска 

Гаранција за квалитетно извршување, доколку се бара Гаранцијата да се 

достави по известувањето , а не по добивање на договроот од страна на 

Договорниот Орган ? 

 

Одговор 

Договорот за право на користење на премија е составен дел на тендерската 

документација. Во следните одредби е регулиран делот поврзан со начинот 

на известување за избор на најповлна понуда и потпишувањето на 

Договорот за право на користење на премија. Во минатиот период на 

спроведени постапки од страна на Министерството за економија, не се 

случило било која Банка да бара потпишан Договор пред да ја достави 

гаранцијата за квалитетно и навремено изврпување на договорот. 

Согласно точка 6.2.1 Избраниот најповолен економски оператор ќе биде 



известен во хартиена форма дека неговата понуда е прифатена, најдоцна во 

рок од 3 дена од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда. 

6.2.2 Во прилог на известувањето ќе се достави примерок од одлуката за 

избор на најповолна понуда или за поништувањето на постапката или 

нејзин дел 

6.4.4 Избраниот најповолен понудувач пред склучувањето на Договорот за 

право на користење на премија е должен да обезбеди и да му достави на 

Министерството банкарска гаранција за навремено и квалитетно 

извршување на договорот 

51.  Прашање 

Во точка 2.3.1.3 од тендерската документација е наведено дека ако 

земјиштето е земјоделско, тогаш треба да биде во соодветна катастарска 

култура за истото да може да се пренамени во градежно земјиште во 

согласност со закон. 

Дали можете да ги наведете кој катастарски култури се соодветни за 

пренамена во градежно земјиште затоа што тоа вие ќе го оценувате при 

евалацијата на понудите, односно дали конкретно културите ниви и 

пасиште го исполнуваат условот? 

 

Одговор 

Соодветноста за пренамена произлегува од Законот за земјоделско 

земјиште, Законот за пасиштата и прописите донесени врз основа на овие 

закони кои се во сила на денот на поднесување на понудата и во кои се 

определуваат постапката за пренамена и видовите земјоделски земјишта. 

52.  Прашање 

Дали доколку приклучната точка доставена од Операторот на 

Дистрибутивниот систем предизвика трошоци кој не соодејствуваат со 

финансиската конструкција на инвеститорот односно целиот проект стане 

неисплатлив, дали може да се изврши промена на катастарската парцела со 

друга парцела на која ќе биде изградена електроцентрала со истиот 

капацитет како што е наведено во понудата? 

 

Одговор 

Избраниот понудувач / инвеститор со кој е склучен договор за право на 

користење на премија мора да ја изгради електроцентралата на онаа 

катастарска парцела која ја навел во понудата и прелиминарното техничко 

решение кое се поднесува со понудата. 

53.  Прашање 



Во Обрзецот на понуда е наведено да се достави прелиминарно техничко 

решение составено од графички прикази и текстуален опис со кои се 

утврдуваат основните облици, функционалните и технички решенија на 

електроцентралата и се прикажува поставеноста на електроцентралата на 

локацијата; 

 

Дали е потребно да се наведат модели и марки на опремата и доколку треба 

дали доколку се склучи договор може да се стави и друга опрема која исто 

така ќе ги исполнува бараните стандарди? 

 

Одговор 

Наведувањето на модели и марки на опрема во прелиминарното техничко 

решение не е неопходно. Ако понудувачот во прелиминарното техничко 

решение ги навел моделите и марките на опрема, може во текот на 

релизацијата на договорот за право на користење на премија да инсталира 

опрема поинаква од наведената во понудата се додека истата е во 

согласност со стандардите кои се наведени во техничката спецификација.   

54.  Прашање 

Како се регулира балансната одговорност доколку се склучи договор со 

купувачот во крајен случај ? 

 

Одговор 

Прашањата за балансната одговорност се регулирани во член 6 од 

договорот кој го склучуваат корисникот на премија и купувачот во краен 

случај, а којшто модел договор ќе им се обезбеди на сите економски 

оператори кои ја подигнале тендерската документација во оваа постапка 

55.  Прашање 

Во членовите 13 и 14 од Договорот за право на користење на премија е 

наведено дека Министерството е должно да му обезбеди соодветна 

поддршка и помош на Инвеститорот во случај кога надлежните органи на 

државната или локалната власт, правните лица коишто имаат обврска за 

обезбедување на јавна услуга или носители на јавни функции преземале или 

непреземале дејствија во периодот на изградбата и работењето на 

електроцентралата и со тоа предизвикале штета за Инвеститорот, но 

доколку дојде до одложување на целата постапка за пренамена на 

земјиштето односно добивање дозвола за градба или поврзување на 

приклучокот дали може да се изврши промена на земјиштето на кое ќе се 

гради електроцентралата? 

Одговор 

Не. Избраниот понудувач / инвеститор со кој е склучен договор за право на 



користење на премија мора да ја изгради електроцентралата на онаа 

катастарска парцела која ја навел во понудата и прелиминарното техничко 

решение кое се поднесува со понудата. 

56.  Прашање 

 

Дали преставува проблем доколку до електроцентралата која е предмет на 

понудата се изгради и друга електроцентрала која ќе ја користи истата 

приклучна точка на електро-енергетскиот систем се разбира со различно 

мерно место, која нема да користи премија за произведена електрична 

енергија? 

 

Одговор 

Не. 

57.  Прашање 

 

точка 4.6.1 од тендерската документација за отворена постапка за 

доделување на договор за право на користење на премија за електрична 

енергија произведена од фотонапонски електроцентрали, каде е наведено 

дека „Како дел од понудата економскиот оператор задолжително 

обезбедува гаранција на понудата во форма на банкарска гаранција, која 

што е неотповиклива, безусловна, без право на приговор и наплатлива на 

прв повик. За договорниот орган се прифатливи сите гаранции издадени од 

било која банка.“ ги поставувам следниве прашања:   

1. Дали договорниот орган има предлог-текст за содржината и условите кои 

треба да бидат содржани во банкарската гаранција? 

2. Дали Министерството за економија е корисник на гаранцијата во случај 

истата да е издадена од странска банка? 

 

Одговор 

Како што веќе беше претходно одговорено, Министерството за економија 

не изработи ниту планира да изработи образец за банкарска гаранција на 

понуда. Тоа значи содржината на гаранцијата ја определува банката 

издавач, се додека е таа е во согласност со, односно ги содржи условите и 

барањата од точка 4.6. од тендерската документација. 

Министерството за економија е корисник на гаранцијата независно од 

државата во која е регистрирана банката издавач 

58.  Прашање 

 

Дали може економскиот оператор да се јави на тендерот со постоечко 

правно лице а договорт за користење на премија да биде склучен со друго 

новоформирано правно лице?  

Односно дали би можело и доколку се потпише договор со тоа правно лице 

кое се јавило на тендерот премијата да се префрли потоа на новоформирано 

правно лице кое ќе биде поврзано со претходното? 



Во разговор со банките за финансирање на вакви проекти бараат тоа да 

биде на новоформирана компанија за таа намена.  

 

Одговор 

Договорот за право на користење на премија се склучува исклучиво со 

избарниот понудувач, односно со она правно лице кое ја поднело понудата. 

Можноста за пренос на правата и обврските од склучениот договор е 

регулирана во член 23 од модел договорот за право на користење на 

премија. 

 

59.  Прашање 

 

Дали секоја година се доделуваат премии односно дали и наредната година 

би имало јавен повик од министерството за економија? 

 

Одговор 

Прашањата и појаснувањата се однесуваат исклучиво на постојниот јавен 

оглас и постојната тендерска документација 

 

60.  Прашање 

 

Што се подразбира под поимот право на користење на земјиштето? Имам 

парцели кои се веќе трансформирани во градежно земјиште, но сакам да 

додадам уште некои за да го зголемам инсталираниот капацитет на ФВ 

централата. Дали под право на користење на земјиштето се признава и 

договор за закуп?  ( се однесува на точка VI.2. од јавниот оглас)  

 

Одговор 

Да. Со договорот за закуп, закупецот на земјиштето се стекнува со правото 

на користење. 

 

61.  Прашање 

 

Бидејќи планирам да аплицирам како физичко лице, дали можам да 

прикажам финансиски средства на банкарска сметка, како гаранција за 

финансиски средства за реализација на предвидената инвестицијата и дали 

истата може да биде од странска банка? (се однесува на точка VI.3. од 

јавниот оглас) 

 

Одговор 

Не. Согласно точката 2.3.2.4 од тендерската документација, заради 

исполнување на критериумот за економска и финансиска состојба 

физичкото лице треба да достави писмен доказ издаден од финансиска 

институција (банка) со кој јасно и недвосмислено се потврдува дека ќе му 



бидат овозможени финансиски средства за реализација на предвидената 

инвестиција согласно неговата понуда. 

62.  Прашање 

 

Дали е потребно да се приложи техничко решение во кој подетално се 

опишува изведбата на ФВ централа во прилог на апликацијата? 

 

 

Одговор 

Согласно точка 4.1.1. од тендерската документација, понудувачот е должен 

да достави прелиминарно техничко решение составено од графички 

прикази и текстуален опис со кои се утврдуваат основните облици, 

функционалните и технички решенија на електроцентралата и се прикажува 

поставеноста на електроцентралата на локацијата. 

 

63.  Прашање 

Ве молиме за информација кои документи треба да се достават, за 

исполнување на барањата за докажување на личната состојба на 

економскиот оператор наведни во потточка 2.2.2, кои според нашето 

разбирање се однесуваат се однеесуваат за правни лица (алинеја 3,4,5,6,7 и 

8), и во согласност со барањата од точка 2.2.6 која определува дека доколку 

економскиот оператор кој аплицира на тендерот е физичко лице, наместо 

документите наведени во точка 2.2.2 кои се однесуваат на правни лица, 

економскиот оператор треба да достави оние потврди кои се издаваат и за 

физичко лице.  

Дали е доволна потврда за неосудуваност издадена од надлежен судски 

орган, или е потребно доставување на дополнителна документација. 

 

Одговор: 

Како што претходно беше одговорено, физичкото лице треба да ги 

обезбеди само оние потврди од Централниот регистар или од надлежен суд 

кои се издаваат и за физичко лице, односно потврдите кои се однесуваат на 

изречени казни и санкции за правни и физички лица од точка 2.2.1. од 

тендерската документација. Потврдата за неосудуваност издадена од 

надлежен суд не е доволна. 

 

64.  Прашање 

 

Имајќи предвид дека планираме фотоволтаичната централа да биде 

изградена на земјоделско земјиште од категорија 4 со катастарска култура 

нива (согласно имотен лис) на кое што нема никаква земјоделска култура, 

Ве молиме за потврда на нашето разбирање дали ваков тип на земјиште е 

прифатлив, или да ни доставите подетална информација за катастарстката 

култура која би се сметала за прифатлива. 



Одговор:  

Како што и претходно беше одговорено, соодветноста за пренамена 

произлегува од Законот за земјоделско земјиште, Законот за пасиштата и 

прописите донесени врз основа на овие закони кои се во сила на денот на 

поднесување на понудата и во кои се определуваат постапката за 

пренамена и видовите земјоделски земјишта. 

 

65.  Прашање 

Во врска со барањата од потточка 2.3.2.2 која предвидува дека во случај 

понудувачот да е физичко лице, потребно е да се достави доказ дека ќе му 

бидат овозможени за реализација на предвидената инвестиција од страна на 

финансиска институција (банка), Ве молиме за потврда на формата во која 

оваа потврда би требало да биде издадена (пр. писмо на намери и сл), 

имајќи предвид дека секако финансирањето на проектот би било одобрено 

од страна на банката во подоцнежните фази.  

 

Одговор: 

Формата и содржината на овој доказ не ја дефинира Министерството за 

економија, што значи се остава простор тие да бидат утврдени од страна на 

банката која ќе го издаде доказот, под услов од содржината на тој доказ 

јасно да се утврди намерата на банката во подоцнежна фаза да ги обезбеди 

средствата потребни за финансирање на изградбата на електроцентралата. 

Писмо на намера е форма која е соодветна за оваа цел.  

  

 

66.  Прашање 

 Дополнително, дали доколку инвестицијата се планира да биде направена 

од сопствени средства потребно е доставување на доказ дека банка би го 

извршила соодветното финансирање или доволна би била изјава од 

физичкото лице? 

Одговор:  

Физичко лице – понудувач треба да достави доказ дека ќе му бидат 

овозможени средства за реализација на предвидената инвестиција од страна 

на финансиска институција (банка). Не се прифаќа изјава која ја дава 

физичкото лице - понудувач и со која потврдува дека со сопствени средства 

ќе ја финансира реализацијата на инвестицијата. 

 

 

67.  Прашање 

 

Ве молиме за доставување на дополнителни информации во врска со 

условите под кои може да се активира гаранцијата за навремено и 

квалитетно извршување на договорот наведена во точка 7 од тендерската 

документација? 

Имајќи предвид дека изградбата на фотоволтаичната централа би зависела 



од изградбата на приклучок кон мрежата на ЕВН АД Скопје, не интересира 

дали доколку процесот на изградба и добивање на соодветни дозволи од 

страна на надлежните органи (општина и сл.), или стане неизводлив со што 

проектот не би се реализирал банкарската гаранција би била активирана? 

 

Одговор: 

 Ве упатуваме на член 10 став (2) и член 14 од модел договорот за право на 

користење на премија во кој се дадени одговорите на вашите прашања. 

 

68.  Прашање 

Дали согласно точка 1.7.4 од тендеската документација друштово кое 

зачнало со градба на ФЕЦ, и се уште градбата не е завршена и нема 

Завршен извештај од надзорен инженер може полноправно да учествува на 

оглас 01/2021 за доделување на право на користење на премии за 

електрична енергија произведена од фотонапонски електроцентрали? 

 

Видете одговор на прашање бр.28 

69.  Прашање 

 

Дали согласно точка 1.7.4 од тендеската документација друштво кое пред 

објавување на огласот 01/2021 за доделување на право на користење на 

премии за електрична енергија произведена од фотонапонски 

електроцентрали ја немало целосно изградено и пуштено во употреба ФЕЦ 

има право и можност по објавувањето на огласот да ја пушти во употреба 

ФЕЦ и полноправно да учестува на наведениот оглас и доколку успее во 

постапката и да склучи договор за користење на премија? 

 

Одговор: 

Видете одговор на прашање бр.28 

70.  Прашање 

 

Дали одоворот на 28 прашање е дирекно во спротивност со условите во 

тендерот, бидејки согласно точка 1.7.4 условот е ФЕЦ да не биде пуштена 

или изградена до денот на објавување на огласот, а не до склучувањето на 

договорот. 

 

Одговор: 

Појаснувањата како и прашањата и одговорите се составен дел од 

тендерската документација 



71.  Прашање 

 

Доколку произведената електрична енергија може да се користи за 

сопствени потреби дали вишокот од произведена електрична енергија која 

не може да ја потороши производителот може да ја продаде на пазарот на 

електрична енергија, односно на други правни лица кои не вршат продажба 

на електрична енергија? 

Одговор: 

Произведената електрична енергија не може да се кориси за сопствени потреби. Во 

член 6 од Договорот за користење на премија е наведено дека “Корисникот на 

премијата се обврзува дека за времетраењето на овој Договор целокупната 

електрична енергија произведена од електроцентралата ќе ја продава на пазарот на 

електрична енергија“.  

72.  Прашање 

 

Прелиминарно техничко решение составено од графички прикази и 

текстуален опис со кои се утврдуваат основните облици, функционалните и 

технички решенија на електроцентралата и се прикажува поставеноста на 

електроцентралата на локацијата; - Дали е задоволително за исполнување 

на оваа точка во понудата да се достави Идеен проект? 

Одговор: 

 Да, со доставување на идеен проект или основен проект се задоволува ова 

барање од тендерската документација. 

73.  Прашање 

 

Дали писмото за намери од банка со кој банката ќе потвдри дека го 

финансира  проектот треба да содржи некои задолжителни елементи или 

секој вид на писма за намери би биле прифатлив за договорниот орган 

Одговор:  

Содржината на писмото за намери ја определува банката, но од него јасно 

треба да се утврди намерата на банката во подоцнежна фаза да ги обезбеди 

средствата потребните за финансирање на изградбата на електроцентралата. 

Притоа, јасно треба да биде наведен називот на инвеститорот и 

фотонапонската електроцентрала за која ќе се обезбедат финансиските 

средства, како и нивниот износ. 

74.  Прашање 

Доколку една фирма /правен субјек учествува ,, сама,, на тендерот во  Лот 2 

, на бр.КП во една општина , истата фирма може да се јави во конзорциум 

во истиот Лот 2 , но на друг бр. КП во друга Општина 

 Одговор:  

Еден ист понудувач не смее истовремено да поднесе самостојнo понуда и да 

биде дел од групна понуда (конзорциум), не само во рамките на еден ист 

лот, туку и доколку поднесува понуди на различни лотови.  



 

75.  Прашање 

Во точка 4 од тендерската документација се наведени документите кои 

заинтересираните треба да ги достават во понудата. Наведено е дека треба 

да достави „прелиминарно техничко решение составено од графички 

прикази и текстуален опис со кои се утврдуваат основните облици, 

функционалните и технички решенија на електроцентралата и се прикажува 

поставеноста на електроцентралата на локацијата“. 

1. Дали може да добиеме список на тоа кои точно графички 

прилози треба да бидат содржани во техничкото решение? 

2. Дали техничкото решение е всушност идеен проект? 

3. Дали треба да биде изработено од овластен проектант ( со 

добиена лиценца од Комора на овластени архитекти и 

инженери)?  

4. Доколку станува збор за ФВ централа над 1MW,  дали 

техничкото решение треба да биде изработено од овластен 

проектант со А лиценца?  

5. Дали треба да биде ревидирано од овластен ревидент ? 

 

 Одговор 

1. Не постои точно определен тип или форма на графичките прилози 

како дел од прелиминарното техничко решение, односно со тие 

прилози јасно треба да се прикаже поставеноста на  

електроцентралата во просторот и основните функционални 

решенија. 

2. Прелиминарното техничко решение не е идеен проект, но доколку 

понудувачот изработи и достави идеен проект, ќе се смета дека го 

исполнил барањето од тендерската документација за поднесување 

прелиминарно техничко решение. 

3. Прелиминарното техничко решение не треба да биде составено од 

овластен проектант.  

4. Независно од планираната моќност на електроцентралата, 

прелиминарното техничко решение не треба да биде составено од 

овластен проектант. 

5. Прелиминарното техничко решение не треба да биде ревидирано од 

овластен ревидент. 

 

76.  Прашање 

III. Во точка 4.1.1 алинеја 6 е наведено 

„4.1.1 Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната 

тендерска документација во писмена форма и се состои од следниве 



елементи: 

- прелиминарно техничко решение составено од графички прикази и 

текстуален опис со кои се утврдуваат основните облици, функционалните и 

технички решенија на електроцентралата и се прикажува поставеноста на 

електроцентралата на локацијата;“ 

Прашање: Ве молам наведете кои документи и во кои формати се 

прифатливи за договорниот орган за исполнување на овој услов како и 

лицата од кои треба да бидат изработени? 

 

 Одговор:  

Одговорот на ова прашање е даден како одговор на прашање бр. 75 

 

77.  Прашање 

IV. Во точка 4.1.1 алинеја 7 е наведено 

-         „- геодетски елаборат за нумерички податоци за земјиштетото или 

геодетски елаборат за обележување на катастарската парцела;“ 

 Дали како доказ за исполнување на овој услов е прифатлив за договорниот 

орган Геодетски елаборат за посебни намени – Ажурирана геодетска 

подлога. 

 

 Одговор:  

Одговорот на ова прашање е даден како одговор на прашање бр. 86  

78.  Прашање 

Доколку не добиеме премиум тарифа а учествуваме на тендерот дали ќе 

може да склучиме договор со офтејкерот доколку не можеме да склучиме 

договор за купопродажба на нашата електрична енергија  

 Одговор:  

Не. Можноста да склучи договор за купопродажба на електрична енергија 

со купувачот во краен слулчај (off-taker) ја има само корисникот на премија. 

 

79 Прашање 
Во врска со јавниот оглас број 01/2021 за доделување на договор за право на 
користење на премија за ел.енергија, ве молам за информација за износот и 
рокот на важење на банкарската гаранција која треба да ја обезбеди 
економскиот оператор согласно точка VI.2.Економска и финансиска состојба- За 
економскиот оператор кој не го исполнува условот или е новоформирано правно 
лице специјално за оваа намена или е физичко лице, потребно е да достави доказ 
дека ќе му бидат овозможени финансиски средства за реализација на 
предвидената инвестиција од страна на финансиска институција (банка).  

 



 Одговор: 

 Прашањето е нејасно, односно се мешаат два различни услови од тендерската 

документација. Начинот на определување на износот, како и рокот на важење на 

банкарската гаранција на понуда е ист за сите економски оператори и е определен 

во точка 4.6 од тендерската документација. Банкарска гаранција на понуда мора 

да достави секој понудувач. Во точката 2.3.2.Економска и финансиска состојба од 

тендерската документација е поставен критериум за минимален остварен приход 

на економскиот оператор, кој доколку не го исполнува, ќе мора да достави доказ 

дека ќе му бидат овозможени финансиски средства за реализација на 

предвидената инвестиција од страна на финансиска институција.   

 

80 Прашање 
Во глава II. Технички спецификации како и подглавата Вид на премија и начин на 
исплата имате наведено дека фиксната премија се изразува во €/Wh и продадена 
електрична енергија и во неа не е вклучен данокот на додадена вредност.  
Прашање: Дали е точно дека фиксната премија се изразува во €/Wh (евро на ват 

час) или се мисли на €/kWh (евро на кило ват час) или пак на €/MWh (евро на мега 

ват час)? 

Како се изразува фиксната премија? Во приложената понуда има 
контрадикторност во напомената: 
"евроценти за киловатчас (€/МWh) произведена и продадена електрична енерги
ја, и тоа со две децимални места." 
 
ЕВРА/MWh или евроценти за киловатчас? Ве молам за појаснување како не би 
дошло до забуна. 
 

 Одговор   

Се работи за техничка грешка во посочениот дел од техничката спецификација, 

како и во напомената од образецот на понуда. Како што е наведено на неколку 

места во тендерската документација, а особено во точка 4.4. фиксната премија се 

изразува во €/МWh (евра за мегават час) со најмногу две децимални места.  

81 Прашање 

Дали може повеќе парцели коишто се граничат и се со право на користење од 
еден економски оператор да се гледаат како збирна целина со цел аплицирање во 
дел за поголема снага иако не се водат под една градежна парцела доколку се 
уште не е започната процедура за оформување во моментот на испраќање на 
понудата? 

 

 Одговор 

Да, може. 



 

82 Прашање 

Дали истото би важело доколку парцелите не се граничат, а право на користење 
има еден економски оператор?  

 

 

 Одговор:  

Доколку парцелите, на кои право на користење има еден ист економски оператор, 
не се граничат, тогаш не може да се изгради една фотонапoнска електроцентрала 

83 Прашање 
Дали може да се учествува на наддавањето за премиум тарифа со земјиште со 
направен преддоговор со сопствениците на истото. Каде веќе ќе бидеме вметнати 
во имотниот лист а земјиштето веќе е во процедура за пренамена за градежно  

 

 Одговор 

Пред-договорот обврзува подоцна да се склучи главниот договор ако настапи 
условот. Тој не е основ за стекнување право на сопственост или право на 
користење. Од таму, не може економскиот оператор да учествува на оваа 
постапка со земјиште за кое има склучено пред-договор, било за пренос на 
правото на сопственост, било за закуп на земјиштето. 

 

84 Прашање 

Дали произведената електрична енергија може да се користи за сопствени 
потреби или производителот е должен да ја продава на пазарот на електрична 
енергија на големо? 

Доколку произведената електрична енергија може да се користи за сопствени 
потреби дали вишокот од произведена електрична енергија која не може да ја 
потороши производителот може да ја продаде на пазарот на електрична енергија, 
односно на други правни лица кои не вршат продажба на електрична енергија? 

 

 Одговор:  

Овој тендер се организира за доделување на премија за произведена и продадена 

електрична енергија од фотонапонски електроцентрали. Тоа е јасно утврдено и во 

член 6 од модел Договорот за користење на премија, согласно кој корисникот на 

премија е должен целокупната електрична енергија произведена од 

електроцентралата да ја продава на пазарот на електрична енергија.  

 



85 Прашање 

Ако понудувачот поднесува понуда за повеќе од една парцела во ист дел, како 
понудувачот во образецот за понуда да внесе информаци како би станало јасно 
дека станува збор за различни парцели/различни понуди? 

 

 Одговор 

Во таков случај понудувачот треба да ја копира / повтори точката III.1.5. од 

образецот на понуда и да ја пополни за секоја посебна понуда во рамките на 

истиот дел, при што до податокот за инсталираната моќност на секоја 

електроцентрала ќе наведе и податоци за катастарската парцела.  

86 Прашање 

Дали доколку економскиот оператор со една катастарска парцела во која може да 
се сместат повеќе фотоволтаични електрани, што ќе биде докажано со одделно 
техничко решение во секоја од понудите, достави геодетски елаборат за 
обележување на катастарската парцела, а за секоја понуда (за секоја електрана) 
достави посебен геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога согласно 
техничкото решение во истата катастарска парцела, истото ќе биде прифатено? 

 

 Одговор:  

Да. Геодетски елаборат за обележување на катастарската парцела надополнет со 

ажурирана геодетска подлога е прифатлива документација за ваквите случаи. 

  

 

 

 

 

 

 

 


