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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА  
ЗА  ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ  

НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на Р.С.М. 
бр.101/2019), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија со 
седиште на ул. Македонија бр.25, палата Лазар Поп Трајков 6-ти спрат, Скопје, телефон: 02 3233 580, 
факс: 02 3233 586, е-маил: erc@erc.org.mk и веб страна: www.erc.org.mk претставувана од Претседателот 
Марко Бислимоски, го подготви следниот 
 

 
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 

(од 1.1.2020 до 31.12.2020) 
 
1. Податоци за службените лица определени за посредување со информации кај имателите на 
информации: Службени лица определени за посредување со информации во Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (понатаму: Регулаторна комисија за 
енергетика), за период 1.1.2020 – 5.7.2020 година се: 

− Јулијана Димоска – Исајловска – Помошник раководител на сектор за природен гас, течни горива 
и топлинска енергија, тел: 02 3254 033, е-маил: julijana.dimoska@erc.mk и 

− Шамил Реџепи – Советник во економски сектор, тел: 02 3254 026, е-маил: samil.redzepi@erc.org.mk  

за период 6.7.2020-30.12.2020 година се:  

− Бесим Зенуни – Раководител на Сектор за човечки ресурси, логистика, финансиски и општи 
работи, тел: 02 3254 029, е-маил: besim.zenuni@erc.org.mk и 

− Билјана Јадровска Панова – Раководител на одделение за истраги и прекршоци, тел: 02 3100 753, 
е-маил: biljana.panova@erc.org.mk. 

 
2. Број на примени барања: 14 (четиринаесет) барања за слободен пристап до информации од јавен 
карактер (11 барања во периодот 1.1.2020-5.7.2020 година и 3 барања во периодот 6.7.2020-31.12.2020 
година). 
 
3. Број на позитивно одговорени барања: 17 (седумнаесет) барања се позитивно одговорени, од кои 3 
(три) се примени во последните денови од 2019 година и по истите е постапено во 2020 година. 
 
4. Број на одбиени и отфрлени барања со наведување на причините за секое одбиено или 
отфрлено барање: нема 
 
5. Број на неодговорени барања: нема 
 
6. Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија на имателите на информации, со 
опис на одлуката, како и со наведување на причините за донесената одлука во случај на повторно 
одбивање на бараната информација): Против првостепени одлуки на Регулаторната комисија за 
енергетика се вложени 5 (пет) жалби до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер, и тоа: вложени се  3 (три) жалби од страна Здружението за заштита на 
граѓанските права  „Но Пасаран“-Скопје, незадоволно од одговорите на следните барања: бр. 11-381/19 
од 20.12.2019 година,  бр.11-74/1 од 10.01.2020 година и бр.11-629/1 од 28.02.2020 година, вложена е 1 
(една) жалба од страна на лицето Мирко Станојевиќ, незадоволен од одговорот на барање бр.11-440/1 од 
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20.12.2019 година и вложена е 1 (една) жалба од страна на лицето Дарко Спасевски, поради ненавремено 
доставен одговор на барање бр.11-1266/1 од 26.05.2020 година.  
 
7.  Број на усвоени жалби со одлука на Агенцијата: Агенцијата за заштита на правото за слободен 
пристап до информациите од јавен карактер има усвоено 5 (пет) жалби против решенија на Регулаторната 
комисија за енергетика и има донесено 5 (пет) решенија со кои ги уважува жалбите. По однос на 
Решенијата донесени од страна на Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до 
информациите од јавен карактер  бр. 08-22 од 5.1.2020 година, бр.08-20 од 13.2.2020 година, бр. 08-45 од 
2.3.2020 година, бр.08-100 од 8.4.2020 година и бр.08-201 од 30.6.2020 година, а во врска со жалбите 
изјавени од: Здружението за заштита на граѓанските права „Но Пасаран“-Скопје, лицето Мирко Станојевиќ  
и лицето Дарко Спасевски, Регулаторната комисија за енергетика, постапи по истите и на барателите им 
достави одговор. 
 
8.  Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Агенцијата: 5 (пет) преиначени 
првостепени одлуки. Имено, по однос на петте усвоени жалби со одлуки на Агенцијата против решенија 
на Регулаторната комисија за енергетика, Регулаторната комисија за енергетика постапи согласно 
одлуките на Агенцијата и ги достави бараните информации до барателот во форма и електронски запис, 
како што било побарано. 
 
9.  Број на одбиени жалби од Агенцијата и причини за нивно одбивање: нема  
 
10.  Број на отфрлени жалби од Агенцијата и причини за нивно отфрлање: нема. 
 
 
29.01.2021 година 
Скопје 

 
 

Претседател 
на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги 

на Република Северна Македонија 
Марко Бислимоски 

 
 
 
 
 
  

 

 


