
 

Информација 

Од состанокот на УО на РК Тетово со претставници на ЕВН Македонија и КЕЦ 

Тетово 

На 10.12.2012 година се одржа состанок на УО на РК Тетово со 

претставници на ЕВН Македонија и КЕЦ Тетово. Состанокот го раководеше 

претседателот на Комората Шефки Идризи. Од формите присуствуваа 

претставници на  Агрополог, Единство Челопек и Ренова. Од ЕВН присуствуваа 

директорот на КЕЦ Тетово и одговорни на ЕВН за мрежата во тој регион. Од 

Комората присуствуваше Ацо Спасовски. 

Претставниците на ЕВН истакнаа дека снабдувањето со електрична 

енергија добро се одвива во овој регион.Го истакнаа проблемот со недостаток на 

Детални урбанистички планови за општината заради што имаат проблеми со 

развојот на мрежата. 

Претставникот на Ренова го истакна барањето за обезбедување резервно 

снабдување со електрична енергија, како и го најави барањето до ЕВН за 

обезбедување струја за нова инвестиција во близина на постојниот објект. 

Претставниците на ЕВН истакнаа дека работат на воспоставување на резервно 

напојување и тоа прашање наскоро ќе го реализираат. Во однос на инвестицијата 

побараа Ренова да достави до ЕВН ориентациони параметри за новата 

инвестиција, со цел да почнат со прелиминарна обработка за поставување на 

мрежата. Исто така тој го постави прашањето за зајакнување на постојната 

трафостаница со нова опрема, на што му беше одговорено дека тоа е возможно 

само треба да достави барање до ЕВН за енергетска согласност. Исто така тој им 

укажа на претставниците на ЕВН да водат сметка за квалитетот на работите што 

ги изведуваат на мрежата нивните подизведувачи, бидејќи имал проблеми со 

напојувањето со струја. Претставниците на ЕВН информираа дека тој проблем го 

воочиле и спроведуваат ригорозна контрола на подизведувачите. 

Претставникот на Единство го постави барањето за редовно снабдување со 

електрична енергија на индустриската зона во Брвеница. Исто така тој го истакна 

проблемот со чести прекини во тој регион и тие имаат големи проблеми фо 

фармата поради што го тужеле ЕВН. 

Претставниците на фирмите беа информирани од ЕВН за моделот на 

слободно снабдување со струја што треба да се спроведе од средината на идната 

година. 
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Ацо Спасовски 

11.12.2012 г.   

 


