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З А П И С Н И К 
Од четвртиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации одржан на 

25.02.2011 година со почеток во 18:00 часот  
 
 

 Четвртиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан 
од Претседателот на Комисијата се одржа на 25.02.2010 година во просториите на Агенцијата за 
електронски комуникации. 
 
 
На состанокот присустуваа: 

1. Претседател на Комисијата г-ца Гордана Ивановиќ 

2. Членот на Комисијата г-н Петар Есмеров, 

3. Членот на Комисијата г-н Горан Велинов, 

4. Членот на комисијата г-н Славе Веловски, 

5. Советникот за правни работи на Директорот на АЕК г-ѓа Лилјана Денковска;  

6. Соработникот за правни работи во својство на записничар г-ѓа Бојана Стефановска; 

 
На состанокот беше предложен и усвоен следниот дневниот ред: 

1. Усвојување на записникот од третиот состанок на Комисијата на АЕК оддржан на 
28.01.2010г. и усвојување на дневниот ред; 

Записникот и дневниот ред беа едногласно усвоени; 
 

2. Барање на согласност за измени на Годишниот план за јавни набавки за 2011 година; 
Беше дадена согласност за измена на Годишниот план за јавни набавки за 2011 
година; 
 

3. Усвојување на завршната сметка за 2010 година на Агенцијата за електронски 
комуникации; 

По детална презентација од страна на раководителот на секторот за финансии и 
сметководство, беше донесена одлука за усвојување на завршната сметка за 2010 
година; 
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4. Усвојување на правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на 
обезбедување на транспарентност во работењето на Агенцијата за електронски 
комуникации и начинот на објавување на податоците поврзани со работењето на 
операторите на јавни комуникациски мрежи и даватели на јавни комуникациски услуги; 

Бидејќи измените се однесуваат на усогласување со законските измени, 
правилникот беше усвоен; 
 

5. Усвојување на правилник за изменување и дополнување на Правилникот за решавање на 
спорови; 

Бидејќи измените се однесуваат на усогласување со законските измени, 
правилникот беше усвоен; 
 

6. Усвојување на правилник за изменување и дополнување на Правилникот за условите и 
начинот на користење на службените моторни возила на Агенцијата за електронски 
комуникации; 

Правилникот беше усвоен од комисијата; 
 

7. Усвојување на упатство за пристап  и користење на ИТ опрема во Агенцијата за 
електронски комуникации; 

Упатството беше усвоено од комисијата; 
 

8. Барање на согласност за спроведување на отворена постапка за набавка на систем за 
електронски регистер на јавни ТК Мрежи: евиденција на постојни ТК капацитети за 
мрежи; GIS апликација со детали за технички параметри; 

Оваа точка беше одложена за наредната седница, поради подетална презентација 
од Секторот.   
 

9. Барање на согласност за спроведување на јавна набавка со Барање за прибирање на 
понуди без објавување на оглас за набавка на Консултантски услуги за имплементација 
на систем за управување со квалитет согласно барањата на меѓународниот стандард ИСО 
9001:2008; 

Беше дадена согласност за спроведување на ваков вид на постапка; 
 

10. Барање на согласност за спроведување на јавна набавка  на консултантски услуги за 
развој и имплементација на моделот за регулирање на малопродажни цени за оператори 
со значителна пазарна моќ за релевантни пазари за продажба на производи и услуги на 
мало; 

Беше дадена согласност за спроведување на ваков вид на постапка; 
 

11. Барање на согласност за спроведување на јавна набавка на консултантски услуги за 
развој и имплементација на bottom- up LRIC модел за Битстрим услуги понудени од 
оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот големопродажен пазар; 
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Беше дадена согласност за спроведување на ваков вид на постапка; 
 

12. Барање на согласност за спроведување на јавна набавка со отворена постапка за набавка 
на информатичка опрема; 

Беше дадена согласност за спроведување на ваков вид на постапка; 
 

13. Барање на согласност за оттуѓување на расходовани службени моторни возила на АЕК по 
пат на продажба со јавно наддавање;  

Беше дадена согласност за спроведување на ваков вид на постапка со забелешка 
дека треба во согласноста да се повикаме на Законот за користење и располагање со 
стварите на државните органи; 
 

14. Барање на согласност за спроведување на јавна набавка на услуга – оперативен лизинг - 
моторни возила; 

Беше дадена согласност за спроведување на ваков вид на постапка; 
 

15. Барање на согласност за спроведување на постапка за набавка на безалкохолни пијалоци 
и средства за хигиена за потребите на АЕК со барање за прибирање на понуди со 
објавување на оглас; 

Беше дадена согласност за спроведување на ваков вид на постапка; 
 

16. Разно. 

 
 
Состанокот заврши во 20:00 часот. 
 
 
Гордана Ивановиќ, Претседател 
 
Петар Есмеров, член 
 
Горан Велинов, член 
 
Славе Веловски, член 
 
 


