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Kryetari Marko Bislimoski, bashkë me 
zëvendëskryetarin Enver Elmazi dhe me 
komisarët Andrijana Nellkova - Çuçuk dhe 
Atanasko Tuneskin të Komisionit Rregullator të 
Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit, mbajtën 
mbledhje me Dario Nikollovskin, u.d. drejtorin e 
Agjencisë së Energjetikës së Republikës së 
Maqedonisë së Veriut.   
 
Njëra ndër temat e bisedimeve ishte edhe 
mundësia për bashkimin institucional përmes 

formimit të pikës qendrore për prezentimin e potencialit për investime në burimet e rinovueshme.  
Bashkëbiseduesit u pajtuan se interesi për investime në burimet e rinovueshme është shumë i madh dhe për 
këtë shkak është e domosdoshme që të lidhen të gjitha institucionet që kanë interes direkt që tu lehtësohet 
puna investitorëve potencialë në procesin e sjelljes së vendimeve.  
 
„Interesi i investitorëve për investime në burimet e rinovueshme është shumë i madh dhe duhet të përdoret. 
Po mendojmë që të gjitha institucionet që jemi pjesë e procesit të investimeve në energjetikë, të lidhemi në 
një pikë - në formën e  sportelit të shpejtë, gjegjësisht të platformës, e cila do të mundësojë pasqyrë të plotë 
të kushteve dhe të procedurave nga fillimi e deri në fund të procesit të realizimit të investimeve," theksoi 
Bislimoski, kryetari i Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit. 
 
Drejtori Nikollovski i prezentoi planet e ardhshme dhe aktivitetet në vijim të Agjencisë së Energjetikës. Në 
fokus të agjencisë është edhe zhvillimi i burimeve të rinovueshme të energjisë duke respektuar edhe 
standardet për mbrojtjen e mjedisit jetësor. 
 
Institucionet vazhdojnë të mbështesin tranzicionin energjetik, me zbatimin e qëllimeve të parapara në igjin e 
Efikasitetit Energjetik si dhe me realizimin e Strategjisë së Energjetikës.   
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