
 
 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, 

став 1 точка  6 и член 77 од Законот за енергетика („Службен  весник  на  РМ“  бр. 16/11, 136/11 и 
79/13, 164/13, 41/14 и 151/14), на седницата одржана на 20 февруари 2015 година, донесе 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за одобрување на Мрежните правила за изменување и дополнување на 
Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија на ЕВН Електростопанство на 

Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија Скопје 
 
 

1. Мрежните правила за изменување и дополнување на Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво 
за дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/12, 30/14, 161/14 и 189/14), СЕ ОДОБРУВААТ. 
 

2. Мрежните правила за изменување и дополнување на Мрежните правила за дистрибуција 
на електрична енергија на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво 
за дистрибуција на електрична енергија се во прилог на ова Решение. 

 
3. Се задолжува ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за 

дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје, текстот на Мрежните правила 
за изменување и дополнување на Мрежните правила за дистрибуција на електрична 
енергија на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за 
дистрибуција на електрична енергија, одобрени со ова Решение да го објави во „Службен 
весник на Република Македонија“.  

 
4. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
 

ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција на 
електрична енергија Скопје, (ЕВН Македонија АД Скопје), согласно член 77 од Законот за 
енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11 и 79/13, 164/13, 41/14 и 
151/14), до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на 12 февруари 2015 
година достави текст на Мрежни правила за изменување и дополнување на Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско 
друштво за дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/12, 30/14, 161/14 и 189/14), заведен под архивски број 07-216/2, заради одобрување. 

Целта на Мрежните правила за изменување и дополнување на Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско 
друштво за дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
87/12, 30/14, 161/14 и 189/14) е подобрување на деловното опкружување во Република 
Македонија согласно препораките на извештајот „Doing Business 2015“ на Светска банка. Од оваа 
причина, со овој текст се воведува нов тип на стандарден приклучок, а тоа е експресен 
стандарден приклучок за кој времетраењето на изградбата се намалува. Исто така, со овие  
Мрежни правила за изменување и дополнување на Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за 
дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/12, 



30/14, 161/14 и 189/14) јасно се дефинира дека приклучувањето на дистрибутивната мрежа се 
одвива преку спроведување на следниве 3 постапки, и тоа: 

1) барање за согласност за  приклучување на дистрибутивната мрежа, 

2) склучување на Договор за приклучување на дистрибутивната мрежа помеѓу 

корисникот на дистрибутивната мрежа и ОДС и 

3) ставање под напон на приклучокот. 

 
На 20.02.2014 година Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија 

одржа седница на која се одлучи да се одобри текстот на Мрежните правила за дистрибуција на 
електрична енергија на ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за 
дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/12, 
30/14, 161/14 и 189/14). 
 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овa Решение може да се поднесе жалба до Комисијата за  решавање 
на жалби од областа на енергетиката, преку Регулаторната комисија за енергетика на Република 
Македонија во рок од 15 дена од денот на приемот на истото. 
 
 
бр. 02-394/1                       ПРЕТСЕДАТЕЛ 
20.02.2015 година            
Скопје                      Димитар Петров 
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