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КАКО ДО НОВ ИЛИ РЕКОНСТРУИРАН 
ПРИКЛУЧОК НА 
ЕЛЕКТРО-ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА?

ТРИ ЧЕКОРИ ЗА ПРИКЛУЧУВАЊЕ НА 
ДИСТРИБУТИВНАТА МРЕЖА

ЕВН Македонија е Вашиот партнер, кој Ви нуди брзо и 
едноставно решение.

Оваа наша услуга Ви е потребна ако:

1.на веб-страницата на ЕВН Македонија, www.evn.mk
2.во сите Кориснички Енерго Центри - КЕЦ на ЕВН Македонија, 
3.во Контакт-центарот на телефонскиот број 0890 12345
4.на е-пошта: info@evn.mk
5.на факс број: +389 (0)2 3205 000 20660

1.ПОДНЕСУВАТЕ БАРАЊЕ ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА 
ПРИКЛУЧУВАЊЕ „БСП-1“-ОБРАЗЕЦ

  градите нов објект;
  треба да ја зголемите максималната одобрена едновремена моќност;
  сакате промена или реконструкција на постојниот приклучок;
  сакате обединување на повеќе мерни места во едно мерно место;
  сакате поделба на мерното место на поголем број на мерни места;
  сакате приклучок од привремен карактер.

1.лична карта на увид,
2.одобрение за градба или Решение за легализација на бесправно
   изграден имот,
3.доказ за сопственост на објектот или на парцелата (имотен лист),
4.извод со вцртан објект, од:
 a.ДУП – Детален урбанистички план, или
 b.УПС – Урбанистички план за село, или
 c.УПВНМ – Урбанистички план вон населено место.
5.за објекти за кои според Законот за градење не се издава Одобрение
   за градење, се приложува соодветен акт издаден од надлежен орган,
   согласно со Законот за градење.

    Потребниот формулар е бесплатен и може да го побарате:

    Заедно со барањето потребно е да ги доставите и 
следниве документи:
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3.ПОТПИШУВАТЕ ДОГОВОР ЗА СНАБДУВАЊЕ СО 
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ЕВН МАКЕДОНИЈА

По реализирањето на новиот приклучок: 
1.ЕВН Македонија Ве известува за извршената работа,
2.пополнувате барање за ставање под напон,
3.потпишувате Договор за снабдување со електрична енергија,
4.ЕВН Македонија Ви инсталира мерен уред и го поврзува објектот на
   мрежата.

ВАЖНО: 

Единствено ЕВН Македонија има право да инсталира и да 
поврзува мерни уреди, кои се сопственост на ЕВН 
Македонија.

2.ПОТПИШУВАТЕ ДОГОВОР ЗА ПРИКЛУЧОК СО 
ЕВН МАКЕДОНИЈА

1.Потпишаниот Договор го доставувате до контакт-лицето од ЕВН
   Македонија. 
2.Ги уплаќате предвидените средства согласно со условите наведени во
   договорот за приклучување на дистрибутивната мрежа.
3.ЕВН Македонија започнува со изведување на приклучокот.

Пополнетото барање заедно со документацијата го поднесувате лично 
во приемната канцеларија во соодветниот Кориснички Енерго Центар, 
каде што припаѓа објектот за кој се бара приклучок на 
дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија.

Согласно со барањето, се врши увид во целокупна доставена 
документација и увид на самото место на објектот кој што треба да се 
приклучи.  

1.Решение за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа
   и Договор за приклучување на дистрибутивната мрежа во кој се  
   содржани условите и цената на надоместокот за приклучување, или
2.Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување
   на дистрибутивна мрежа.  

Добивате писмено известување за резултатот:

ВАЖНО: 

Само за барањата со комплетна потребна документација ќе 
се почне постапка за издавање согласност за приклучување 
на дистрибутивната мрежа.
Само ЕВН Македонија издава Решение за согласност за 
приклучување на дистрибутивната мрежа.
Со писменото известување добивате информација за 
одговорното лице со кое може да стапите во контакт и да 
добиете одговор за какви било нејаснотии во врска со 
приклучокот.
Во случај Вашето барање да биде одбиено, ќе добиете 
информација за причините за одбивањето и потребните 
мерки за нивно отстранување.
Само ЕВН Македонија приклучува корисници на 
дистрибутивната мрежа.

ВАЖНО: 

ЕВН Македонија ќе започне активности за изведба на новиот 
приклучок по потпишувањето на Договорот за приклучок на 
дистрибутивната мрежа и извршена уплата согласно со 
Договорот.
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Секогаш тука за вас, ЕВН Македонија

www.evn.mk

ЕВН Македонија ќе Ве информира за секој чекор од процесот 
на приклучување и ќе ви ја даде потребната поддршка сè до 
приклучувањето. Откако ќе станете наш корисник, ќе 
продолжиме да Ви нудиме квалитетна услуга, која постојано 
ќе ја подобруваме.

Почнувате да добивате фактури за потрошена електрична енергија 
Може да активирате плаќање со траен налог за да ги избегнете. 
дополнителните трошоци за евентуални камати за задоцнето плаќање 
и да заштедите време.
Може да ја активирате услугата е-фактура со која што имате сигурна и 
навремена достава на Вашите фактури по електронска пошта.
На располагање Ви e љубезниот персонал од Одделот за односи со 
потрошувачите, каде што во секое време може да добиете 
дополнителни информации на:
1.телефонскиот број 0890 12345, 
2.е-пошта: info@evn.mk, 
3.факс број 02/320 5000-20 660
4.веб порталот www.evn.mk
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СТАНУВАТЕ КОРИСНИК НА 
ЕВН МАКЕДОНИЈА

ШТО СТАНАВТЕ НАШ КОРИСНИК!
ВИ БЛАГОДАРИМЕ 


