
 
Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 37, 

став 4 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 2015 
година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за одобрување на Листа на опрема и материјали на Операторот на дистрибутивниот 
систем ЕВН Електростопанство на Македонија, Акционерско друштво за дистрибуција и 

снабдување со електрична енергија Скопје 
 
 

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

 
2. 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. 
 

3. 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 37 став 4  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 28 мај 2014 година достави Листа на опрема и материјали која е типизирана зан Операторот 
на дистрибутивниот систем, со архивски број 07-4722/1, заведен во архивата на РКЕ со број 07-
1237/1 од 28.05.2014 година,  заради одобрување. 

Доставената Листа на опрема и материјали беше разгледувана во рамките на 
Регулаторната комисија за енергетика, бидејќи немаше дополнително забелешки, затоа се 
констатира дека во целост треба да се одобри. 

По текстот од Листа на опрема и материјали 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. 

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. 02-468/1                                           ПРЕТСЕДАТЕЛ 
03.03.2015 година       
Скопје                                                                              Димитар Петров 
         


