
 
 

Регионалната комора со седиште во Кичево оствари средба со 
претставници од ЕВН Македонија - ДОГОВОР ЗА НАВРЕМЕНА 
УСЛУГА ПРИ РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ СО ЕЛЕКРТИЧНА 

ЕНЕРГИЈА И ФЛЕКСИБИЛНОСТ 
 
По иницијатива на стопанствениците при Стопанската комора на 
Македонија на 03.12.2012 во просторите на ЕВН во Кичево се одржа 
средба на Регионалната комора во Кичево и стопансвеници од регионот 
со претставници од ЕВН Македонија и Кец Кичево. 
 
Состанокот го предводеше претставникот на ЕВН Македонија,Беркант 
Шен менаџер за продажба за големи фирми кој покажа голема 
заинтересираност за решавање на актуелните проблеми во 
снабдувањето со електрична енергија на стопанските субјекти во 
кичевскиот регион и развојните планови на ЕВН Македонија за 
индустриските зони во кичевско. 
 
Претседателот на Регионалната комора во Кичево г-дин Игор Соколески 
првично го истакна значенето на овие средби кои позитивно влијаат на 
работата на фирмите и иницираше понатамошна соработка во однос на 
заеднички посети на фирми со цел подетално запознавање и директна 
достапност на податоци. 
 
Како проблеми со кои се среќаваат фирмите ги наведоа: достава на 
сметка по електронски пат за поголем увид; да има посебен број за 
фирми во Кал-центарот за пријава на дефект и категоризацијата да се 
прави според дефект,не големина на фирмата; промена на пресметка на 
ангажирана моќност; гаранција за стабилност на напон и обнова на 
договори. 
 



Раководителот на Кецот во Кичево Владимир Поповски и неговите 
соработници уверија дека ќе излезат во пресрет на сите увидени 
проблеми на кои се дискутираше и нивно навремено санирање. 
 
 Клучни информаации кои ги презентираше ЕВН Македонија се 
промените кои настануваат во Законот за енергетика и дистрибуција на 
електична енергија како и отворениот пазар кој наскоро ќе стапи на сила 
на кој големите фирми ке можат да изберат на кој начин ќе се 
снабдуваат со електична енергија .Со новата законска регулатива исто 
така ќе има можност за склучување на билатерални договори и промена 
во структурата на сметките. 
 
Средбата се отцени како добра можност за понатамошна соработка на 
ЕВН Македонија и стопанствениците со повторни средби.  
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