РА Б О Т Е Њ Е ТО Н А Е В Н М А К Е Д О
Според МЕПСО, за
проблемот кој настана со
ЕВН неколку пати биле
известени и Регулаторната
комисија и ЕВН Трејдинг, по
што АД МЕПСО како
надлежна за балансирање
на системот одлучила да
побара од Регулаторната
комисија за енергетика да го
казни непримерното
работење на ЕВН Трејдинг.
ЕВН Македонија целосно
ги отфрла неоснованите
обвинувања од страна на
Владата на Република
Македонија и нагласуваат
дека ЕВН работи во
согласност со сите закони.
Според нив, тие го
почитуваат купопродажниот
договор и ги исполнуваат
обврските кои
произлегуваат од него,
нагласувајќи дека за
подобрување на мрежата и
на услугите тие инвестирале
повеќе од 85 милиони евра,
со што значително се
подобрило снабдувањето со
електрична енергија и дека
по влезот на ЕВН во
Македонија дефектите се
намалени за 26
проценти.
Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ
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о почетокот на годината граѓаните
на Македонија се соочија со голем проблем - некои од нив Нова
година ја дочекаа во темнина, затоа што
неочекувано во нивните домови беше
прекината електричната енергија. Агонијата продолжи и следните дена, така
што во некои делови низ македонската
метропола електрична енергија има
само наутро, додека попладневните и
ноќните часови ги минуваа на свеќа.
Исклучување и чести дефекти имаше и
понатаму, особено таму каде граѓаните
немаат парно греење, па буквално се
смрзнуваа. Постојано се случуваше и се
случува пад на напонот и исклучување
на некоја фаза.
По обелоденувањето на овој проблем, МЕПСО веднаш поднесе иницијатива до Регулаторната комисија за
енергетика за одземање на лиценцата
на АД ЕВН Трејдинг, трговска компанија
основана и во целосна сопственост на

ЕВН ГИ ОТФРЛА ОБВИНУВАЊАТА НАГЛАСУВАЈЌИ
ДЕКА РАБОТИ ВО СОГЛАСНОСТ СО СИТЕ ЗАКОНИ

ЕВН МАКЕДОНИЈ
А ПОДЕБЕЛИОТ
АД ЕВН Македонија.
Портпаролот на МЕПСО, Никола Стојанов, објасни дека причината за оваа
мерка е фактот дека биле предизвикани
затоа што ЕВН Трејдинг во првите пет
дена од годинава свесно и намерно
правел дебаланс на системот затоа што
увезувал 27 мегавати електрична енергија, иако не било усогласено со снабдувачот АД ЕЛЕМ и тоа го правел без
негова дозвола. ЕВН Македонија не го
испочитувала ниту мислењето на Регулаторната комисија за енергетика, која
побарала увозот да го усогласи со дневните редови, кои ги прави АД ЕЛЕМ како
лиценциран снабдувач на системот.
Според МЕПСО, за овој проблем неколку пати биле известени и Регулаторната комисија и ЕВН Трејдинг, по што АД
МЕПСО како надлежна за балансирање
на системот одлучила од Регулаторната
комисија за енергетика да побара да го
казни непримерното работење на ЕВН
Трејдинг.
Од друга страна, пак, од ЕВН Македонија барањето за одземање на лиценцата го оценија како целосно незаконско и нерегуларно и поради тоа целосно го отфрлаат, и посочуваат дека
сите надлежни институции биле навреме информирани дека ЕВН Трејдинг ќе
увезува електрична енергија и дека за
тоа постојат и докази.
Од ЕВН нагласуваат дека за подобрување на мрежата и на услугите тие
инвестирале повеќе од 85 милиони
евра, со што значително се подобрило
снабдувањето со електрична енергија
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НЕКОИ ГРАЃАНИ НОВА
ГОДИНА ЈА ДОЧЕКАА
ВО ТЕМНИНА
и дека по влезот на ЕВН во Македонија,
дефектите се намалени за 26 проценти.
Исто така, потенцираат дека во интерес
на потрошувачите тие и натаму ќе продолжат да работат и да инвестираат.
А Владата на Република Македонија,
пак, јавно побара од ЕВН да го почитува
законот, но и обврските од купопродажниот договор во врска со инвестициите кои, доколку ЕВН ги реализираше

Н И Ј А П О Д З Н А К П РА Ш А Л Н И К ! ?

ВЛАДАТА НА РМ СО СТАВ ДЕКА РАБОТЕЊЕТО
НА ЕВН НЕ Е ВО СОГЛАСНОСТ СО ЗАКОНОТ,
НИТУ СЕ ИСПОЛНУВААТ ОБВРСКИТЕ
КОИ СЕ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС

да има ист однос како кон граѓаните на
Австрија.
Во записникот од владината седница
е наведено дека МВР, Државниот инспекторат за техничка инспекција и Државниот пазарен инспекторат веднаш
треба да почнат со активности за утврдување на состојбите и доколку има
основа за било каква одговорност, да
почнат постапки против ЕВН Македонија и одговорните лица во компанијата
и за истото да го известат обвинителот
и да достават информација до Владата
и до Регулаторната комисија за енергетика. За носител на активностите
околу инспекциските работи, Владата
го назначи МВР.
Во истиот записник Владата бара и
од Регулаторната комисија за енергетика, медиумска кампања, како би можеле граѓаните да пријавуваат дефекти,

А ПОД ВЛАДИНА "ЛУПА",
КРАЈ ЌЕ ГО ИЗВЛЕЧЕ ...!?
Во владиниот записник од
седницата на 31 декември,
препорака доби и Регулаторната комисија за енергетика, да спроведе медиумска кампања преку која граѓаните ќе пријавуваат прекини на електрична енергија, од кои ќе се утврдува
дали е постапувано во согласност со законот.
Регулаторите на Интернет
страницата објавија известување за пријавување на
секој најавен, односно ненајавен прекин на електрична
енергија.
немаше да дојде до толку испади од
системот и неквалитетно снабдување
со електрична енергија на граѓаните.
Владата смета дека менаџментот на

македонската ЕВН не размислува во
насока како да почнат да работат според законот, туку како да извршат притисок врз Владата и државните институции, политички и медиумски да не
ја попречуваат во незаконското работење.
Исто така, Владата оценува дека работењето на ЕВН не е работење согласно законот и почитување на договорот,
ниту исполнување на обврските, кои се
од јавен интерес. Кога би ги исполниле
своите обврски ЕВН не би имале проблем ниту со граѓаните, ниту со Регулаторната комисија, ниту со останатите
субјекти во енергетскиот систем, а најмалку со Владата. Но, од таму велат
дека Владата нема да толерира работење на штета на македонските граѓани
и на македонските претпријатија - инвеститори, само затоа што ЕВН е странски инвеститор, објаснувајќи дека законите се еднакви и за домашните и за
странските инвеститори. Она што Владата го бара од компанијата е да работи
по закон и кон граѓаните на Македонија

а потоа би се утврдувало дали е постапувано според законот.
Од Државниот пазарен инспекторат,
по констатацијата за недостаток на
електрична енергија, истакаа дека во
одредени делови од државава имало
недостаток на електрична енергија, па
поради тоа до Судот поднесе прекршочни пријави против ЕВН Македонија.
Експертската јавност е вознемирена поради тоа што се отвора фронт со
странски инвеститор со официјална
владина уредба, и со тоа испраќаме
лоша порака до другите инвеститори.
И на крај неизбежно беше препукувањето на опозицијата, која кавгата на
власта со ЕВН ја искористи и револтирано реагираше и прашува зошто ЕВН не
й пречела на Владата кога ги трошела
двестете милиони инвестиција за реклами, градење рејтинг промоција.
Од ВМРО-ДПМНЕ на тоа возвратија
дека било само прашање на време кога
СДСМ јавно ќе застане во заштита на
ЕВН, која и покрај сите укажувања ја приватизираше на начин познат на сите.

