
Пазар 
„ЕВН Македонија“ е компанија чија главна 
дејност е дистрибуција и снабдување со 
електрична енергија во Македонија. Компанијата 
влезе на македонскиот пазар во 2006 година 
како дел од групацијата EVN и, од непознат 
австриски инвеститор, таа за кратко време 
прерасна во локален и силно етаблиран бренд. 
Почитувајќи ги интернационалните стандарди 
во работењето, компанијата е фокусирана на 
исполнување на потребите на нејзините 
потрошувачи. 

Прецизната инвестициска политика што 
„ЕВН Македонија“ ја спроведува со своето 
доаѓање на пазарот доведе до надградување на 
капацитетите за дистрибуција со електрична 
енергија. Со тоа „ЕВН Македонија“ стана важен 
составен дел од општествениот и од 
економскиот развој на Република Македонија. 

И во иднина компанијата, заедно со своите 
вработени, ќе продолжи да ја има оваа 
одговорна улога. 

Достигнувања
Од влезот на групацијата EVN во Македонија, 
во април 2006 година, до 31 декември 2011 
година се инвестирани повеќе од 150 милиони 
евра.

Преку голем број инвестиции во техничките 
постројки и во едукацијата на вработените, 
компанијата им нуди сигурно снабдување со 
електрична енергија на повеќе од 800.000 
корисници од цела Македонија. 

Како компанија што релативно кратко време 
е на македонскиот пазар, свесноста за брендот 
е со степен на популарност од 100% во 
рамките на Македонија. Има изграден имиџ на 
компанија што стои зад модернизацијата, 
квалитетот, задоволните потрошувачи и 

енергетската одржливост. Ваквата перцепција е 
доволен показател дека компанијата е на 
вистинскиот пат.

Постојаното издигнување на стандардите во 
нејзиното работење и ориентацијата кон 
корисниците како филозофија на компанијата се 
стратегија за успех и во иднина.  

Историјат
Пред повеќе од 100 години, во декември 1909 
година, се вклучи првата светилка во Македонија. 
Во тоа време, кога владеела турската империја, 
во Македонија била изградена првата 
електрична централа на парен погон. Оттогаш 
досега се случија многу промени. 

Во април 2006 година, со купување на 
компанијата АД ЕСМ, групацијата EVN AG влезе 

во Македонија како водечко австриско 
претпријатие за снабдување со енергија и за 
инфраструктурни услуги. Нејзината сопственост 
над компанијата „ЕВН Македонија“ е 
доминантна, со дури 90%, а 10% од нејзината 
вредност е во сопственост на Владата на 
Република Македонија.

Веднаш по приватизацијата на „ЕВН 
Македонија“ од страна на EVN AG од Австрија 
почна целосната реорганизација во компанијата. 

Со големите инвестициски вложувања, 
современата организациска и раководна 
поставеност и со користењето на најновите 
технолошки достигнувања во 
електроенергетската дејност, целосно се 
променија ликот и резултатите на компанијата. 

„ЕВН Македонија“ за кратко време стана 
јасно препознатлив бренд и пример за модерна 
компанија во Република Македонија, која за 
своето целокупно работење доби многу 
признанија и награди.

Со успешно спроведената реорганизација и 
трансформација, „ЕВН Македонија“ создаде 
цврста основа за реализација на поставените 
цели и за справување со сите предизвици во 
иднина. 

Производ
„ЕВН Македонија“ се занимава со дистрибуција 
на електрична енергија, а преку своите 
новоформирани друштва, со снабдување и со 
производство на електрична енергија за 
потребите на корисниците во Македонија, како 
и со други услуги поврзани со оваа дејност. 

Вкупната должина на нејзината електрична 
мрежа изнесува околу 25.000 km, а во 
сопственост на „ЕВН Македонија“ се и 11 мали 
хидроцентрали, кои се ревитализирани и 
целосно автоматизирани. Нивната вкупна 
инсталирана моќност изнесува 47 MW, а во 
2010 година оствари рекордно производство 
од 218 GWh. 

Во центарот на компаниската стратегија се 
наоѓаат задоволните корисници. За таа цел, 
најважната обврска на „ЕВН Македонија“ лежи 
во обезбедување беспрекорно и сигурно 
снабдување со електрична енергија, по 
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ДалИ сте знаеле Дека...

еВн Македонија
Од влезот на групацијата EVN AG во април 2006 
година во Македонија до денес се инвестирани 
повеќе од 150 милиони евра. 

„ЕВН Македонија“ од приватизацијата досега 
изгради или модернизира повеќе од 2.000 km 
мрежа, 1.000 трафостаници, како и вкупно 
570.000 нови дигитални броила.

Направени се инвестициски активности во 
обновливи извори на енергија со целосна 
ревитализација на 11 мали хидроцентрали. 

конкурентни цени. 
Компанијата не се 

воздржува од ниеден напор 
за да ги гарантира овие 
обврски и затоа низ цела 
Македонија се 
распространети дежурни 
екипи за отстранување 
дефекти, кои дејствуваат 
брзо и ефективно. Покрај 
ова, отворањето на 
Центарот за односи со 
корисниците (Customer 
Relations Center), 
реновирањето на 
корисничките енергоцентри 
(КЕЦ), модернизацијата на 
наплатните пунктови, како и подобрувањето на 
постојните и развојот на нови услуги за 
корисниците, доведоа до тоа „EВН Македонија“ 
да се доближи еден чекор поблиску до 
потребите на своите корисници.  

неодамнешен развој
„ЕВН Македонија“ во последните години е 
насочена главно кон едукација на населението 
за потребите на разумно користење електрична 
енергија. Со ваквата акција, нејзината цел е да 
помогне во создавање посигурна иднина за нас 
и за генерациите што доаѓаат. 

Пример за овие напори на компанијата се 
Училишниот проект за едукација на најмладите 
за разумно користење на електричната енергија 
што се спроведува веќе 5 години. Успешноста 
на проектот може да се мери во бројки – над 

35.000 деца во околу 300 училишта во сите 
општини на територијата на Република 
Македонија имаа можност да присуствуваат на 
работилници за заштеда на електрична енергија. 
Децата се оние што ја имаат моќта да влијаат 
на промената на навиките кај возрасните, а 
преку проектот се создава и една нова 
генерација на совесни корисници со висока 
еколошка свест.

Паралелно со сите инвестициски проекти во 
региони каде што живее социјално загрозено 
население, „ЕВН Македонија“ организира обуки 
за разумно користење на енергијата во овие 
локални заедници. 

Визијата на „ЕВН Македонија“ за во иднина 
е да ја издигне уште повеќе свесноста на 
населението за потребите на разумното 
користење електрична енергија, затоа што на 

долг рок позитивни импликации ќе имаат не 
само тие туку и општеството и околината во 
целост.
 
Промоција
Докажаниот слоган „Секогаш тука за Вас“, како 
клучна идеја на работењето на „ЕВН 
Македонија“, е водечкото мото во 
промотивните кампањи на компанијата. 

Речиси шест години по приватизацијата и 
четири години од завршувањето на 
ребрендирањето во марката „ЕВН Македонија“, 
населението на Република Македонија создаде 
своја слика за компанијата. Студиите на пазарот 
покажуваат висока свесност за брендот од 
страна на корисниците, а доминантен дел од 
нив имаат позитивен или барем неутрален став 
за компанијата. 

Со ова јасно доаѓа до израз фактот дека 
„ЕВН Македонија“ е доверлива компанија за 
снабдување со електрична енергија во 
Македонија и е синоним за професионално 
дејствување и за технички напредок. 

Вредност на трговската марка
Квалитетот на услугите, а со тоа и 
задоволството на потрошувачите се движечката 
сила на компанијата. Затоа „ЕВН Македонија“ 
постојано инвестира во потребите на 
потрошувачите, градејќи ја постепено 
довербата кај нив.

За да ги задоволи нивните потреби, 
изградени се или се модернизирани повеќе од 
2.000 km мрежа, 1.000 трафостаници, а 
инсталирани се вкупно 570.000 нови дигитални 
броила. Беа направени и инвестициски 
активности во 11 хидроцентрали. Со тоа се 
зголеми капацитетот за производство на 
електрична енергија, сигурноста во 
снабдувањето во земјата, а се намали 
зависноста од странски увозници на електрична 
енергија.

Сите овие мерки придонесоа за намалување 
на загубите на електрична енергија, за 
посигурно снабдување со електрична енергија, 
како и за позадоволни корисници. 

www.evn.mk


