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Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 68, 

став 8 од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 87/12, 30/14, 161/14 и 189/14), на седницата одржана на 03 март 2014 
година, донесе 
 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за одобрување на Ценовник на услуги на Операторот на дистрибутивниот систем ЕВН 

Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со 
електрична енергија Скопје 

 
 

1. Ценовникот за услуги на Операторот на дистрибутивниот систем ЕВН Електростопанство 
на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и снабдување со електрична 
енергија Скопје,  СЕ ОДОБРУВА. 
 

2. Одобрениот Ценовник за услуги на Операторот на дистрибутивниот систем е во прилог 
на ова решение. 

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

дистрибуција и снабдување со електрична енергија Скопје, прилогот одобрен од 
Регулаторната комисија за енергетика да го објави на својата web страна. 
 

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 68 став 8  од Мрежните 
правила за дистрибуција на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 
87/12, 30/14, 161/14 и 189/14), до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија 
на 11 декември 2012 година достави Ценовник за услуги на Операторот на дистрибутивниот 
систем, со архивски број 07-12292/1, заведен во архивата на РКЕ со број 07-2306/1 од 11.12.2012 
година,  заради одобрување. 

Првичниот материјал Ценовник за услуги на Операторот на дистрибутивниот систем 
беше разгледуван и усогласуван неколку пати. Особено беа разгледувани позициите на 
материјали, потребното време за извршување на одредени активности, како и вредноста за 
работен час за вработените од  ЕВН Електростопанство на Македонија - АД Скопје. Откако се 
усогласија спорните позиции се изготви прочистен материјал, кој е во прилог на ова решение и 
истиот се одобрува. 

По текстот од Ценовник за услуги на Операторот на дистрибутивниот систем, 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија одржа главна седница на 
03.03.2015 година, со претходно донесен заклучок за неодржување на подготвителна седница. 
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На главната седница се одлучи да се донесе решение за одобрување на Ценовник за 
услуги на Операторот на дистрибутивниот систем на ЕВН Електростопанство на Македонија, 
Акционерско друштво за дистрибуција на електрична енергија. 

 
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 доставувањето, согласно член 31, став 1 од Законот за 
енергетика. 
 
 
 
Бр. 02-467/1              
03.03.2015 година       
Скопје     
        ПРЕТСЕДАТЕЛ           
       
        
                    Димитар Петров 
 

 

 

 

 

 

 

 


