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НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

 
Бислимоски: РКЕ се стекна со сертификатот ISO 9001:2015 што е потврда за воспоставен 
систем за квалитетна услуга  
 
 
 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги се стекна со сертификатот за квалитет ISO 
9001:2015 со што ја потврди фундаменталната определба да обезбеди услуги соодветни на барањата 
на потрошувачите преку висок квалитет во системско управување со институцијата. 
 
“Сертификатот е потврда за квалитетот на работење во Регулаторната комисија за енергетика и 
водни услуги и претставува патоказ како да ги подобриме услугите со барањата на потрошувачите’ 
истакна Марко Бислимоски, претседател на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги. 
 
Првиот човек на сертификационото тело Интерцерт Васко Темелкоски посочи дека самиот факт што 
Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги демонстрира свесност за потребата од 
сертификација, а потоа и со успех ги исполнува пропишаните стандарди, е  мотивација за останатите 
државни институции да го воведат ISO 9001 и со тоа да имаат потврда за стандардизиран квалитет 
во нивната работа. 
 
„Организациите го користат овој стандард за го докажат квалитетот во нивното работење и да ја 
демонстрираат способноста постојано да овозможуваат производи и услуги кои се усогласени со 
барањата на клиентите.ISO 9001 е најкористениот стандард во светот, со повеќе од еден милион 
организации од над 190 земји кои го имаат имплементирано.“ посочи Васко Темелкоски, директор на  
сертификационо тело Интерцерт. 
  
ISO 9001 е меѓународен стандард кој ги пропишува барањата за системите за управување со 
квалитет, а сертификатот и сертификацијата овозможуваат организациите да ги организираат 
процесите, да ја зголемат ефикасноста на управувањето со квалитетот и постојано да се подобруваат. 
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надзорни проверки и да се подмират финансиските обврски кои произлегуваат од Договорот за Сертификација.  Доколку не се исполнат овие услови, 
ке се пристапи кон постапка за одземање на сертификатот, а организацијата ке биде избришана од регистарот на сертифицирани организации.  Овој 
Сертификат е сопственост на Интерцерт и организацијата има обврска да го врати на барање на Интерцерт.  Секоја намерна злоупотреба на овој 
сертификат ке резултира со негово одземање без претходна најава.  Сертификатите може да бидат проверени na info@inter-cert.net

INTERCERT
Jordan Mijalkov 44/2-10 
1000 Skopje, Macedonia
www.inter-cert.net

СЕРТИФИКАТCERTIFICATE
Сертификациското тело ИНТЕРЦЕРТ

потврдува дека 

Managing Director / Управител

го применува Системот за менаџмент 

согласно барањата на стандардот

MKC EN ISO 9001:2015

has implemented and maintains a 

Management System according to the standard

на локацијаat the following location

str. Makedonija no. 25,
Palace Lazar Pop Trajkov

Skopje

ул. Македонија бр. 25,
Палата Лазар Поп Трајков

Скопје

во опсег:scope:
Regulation of issues related to the 

performance of energy activities and 
pricing of water services determined by the 
Energy Law and the Law on Setting Prices

of Water Services

Регулирање на прашања поврзани 
со вршење на енергетските дејности и 

утврдување на тарифи на водните услуги 
определени со Законот за енергетика и

Законот за утврдување на 
цени на водните услуги

23.12.2022
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