
Врз основа на член 37 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија” бр.96/18 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 23 став (1) точка 4) од Статутот на 
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија бр.01-391/2 од 26 
август 2011 година и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и членови 7 и 15 од Правилата за постапување по 
приговори и разрешување на спорови бр.01-1017/1 од 16 април 2020 година, Регулаторната комисија за 
енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 7 мај 2020 година, 
донесе:  

РЕШЕНИЕ 
за формирање Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови 

 
1. Се формира Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на 

електрична енергија во состав: 
- Марко Бислимоски-Претседател на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија (Претседател) 
- Enver Elmazi- Член на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република 

Северна Македонија (Член) 
- Наташа Вељановска-Член на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на 

Република Северна Македонија (Член) 
- Марија Костадиновска- Советник за нормативно-правни работи и лиценци во Одделение за 

нормативно-правни работи и лиценци, Правен сектор (Член) 
- Елизабета Арсова-Советник за мрежна инфраструктура, обновливи извори и односи со 

корисници во Одделение за мрежна инфраструктура, обновливи извори и односи со корисници  - 

Сектор за електрична енергија (Член) 
 

2. Се формира Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на : 
природен гас, топлинска енергија и течни горива во состав: 

- Kushtrim Ramadani- Заменик Претседател на Регулаторна комисија за енергетика и водни 
услуги на Република Северна Македонија (Претседател) 

-  Атанаско Тунески- Член на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (Член) 

- Андријана Нелкова- Чучук-Член на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на 
Република Северна Македонија (Член) 

- Далибор Митровски - Советник за следење на пазарот на топлинска енергија и односи со 
корисници во Одделение за следење на пазарот на топлинска енергија и односи со корисници- 
Сектор за природен гас, течни горива и топлинска енергија (Член) 

- Виолета Чокузовска - Советник за приговори, заштита на потрошувачи и застапување во 
Одделение за приговори и  заштита на потрошувачи - Правен сектор (Член) 
 

3. Мандатот на Комисијата е во времетраење од три години. 
 

4. Се задолжуваат стручните служби да го спроведат ова решение. 
 

5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето. 
 
 
Бр.02-1122/1 
7 мај 2020 година 
Скопје 

                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 
Марко Бислимоски 

 


