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З А П И С Н И К 
 
 

Од шестиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации одржан на 
29.03.2011 година со почеток во 18:00 часот  

 
 
 

 Шестиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од 
Претседателот на Комисијата се одржа на 29.03.2011 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. Членот на Комисијата г-н Газмент Ајдини, 

6. Директорот на АЕК г-н Роберт Орданоски, 

7. Шефот на Кабинет на Директорот г-н Владимир Ристевски; 

8. 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 петтиот состанок на Комисијата на АЕК оддржан на 

07.03.2010г. и усвојување на дневниот ред; 
Записникот и дневниот ред беа едногласно усвоени; 
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2. Презентирање на ревизорскиот извештај на финансиското работење на АЕК за 2010 
година од независниот ревизор РЕВИЗИОНС; 

Претставниците на независниот резизор Ревизионс го презентираа својот 
извештај за работата на Агенцијата за 2010година. Во однос на фактурите на 
побарувачите и наплатата немаат никакви забелешки, односно е увидена 
потполна контрола над оваа ставка во работењето на АЕК. Околу старите 
предмети и старите побарувања бидејќи немале информација до каде се истите 
останува таа ставка незатворена по што Комисијата ги задолжи стручните служби 
на формираат работна група и старите побарување да ги евидентираат како и 
нисвиот статус. Исто така истакнаа дека финансиското работење во Агенцијата е 
на највисоко ниво, но напоменаа дека во најкус можен рок треба да се подготви 
Правилник за надоместоци и плати и истиот да се усогласи со Колективниот 
договор. Големи пофалби беа дадени за работата на АЕК имајќи ја во предвид 
комплексноста на структурната поставеност на самата Агенција. 
 

3. Барање на согласност за измена на Годишниот план за јавни набавки за 2011 година; 
Од страна на Шефот на Кабинетот на директорот г-дин Владимир Ристевски беше 
образложена потребата за оваа измена, имено во Европската унија а и кај нашите 
домашни оператори има реакции и предлог услугите каде се врши измена да се 
одделат, по што Комисијата даде согласност за истото. 
 

4. Годишен извештај за работата на Агенцијата за електронски комуникации за 2010г.; 
Годишниот извештај за работата на Агенцијата за електронски комуникации за 
2010г. беше образложен од страна на Шефот на Кабинетот на директорот г-дин 
Владимир Ристевски и напомена дека рокот за поднесување е во четврток што 
значи дека истиот ќе биде пратен уште утре во Собранието на Република 
Македонија. 
 

5. Барање на согласност за спроведување на постапка за набавка на обука за cisco 
сертификати; 

Беше дадена согласност за спроведување на ваков вид на постапка;  
 

6. Барање на согласност за спроведување на јавна набавка по пат на преговарање за 
обезбедување на консултантски услуги за терминални и преносни сегменти на изнајмени 
линии; 

Беше дадена согласност за спроведување на ваков вид на постапка; 
 

7. Барање на согласност за спроведување на јавна набавка на мобилни телефони; 
Согласност беше дадена но со забелешка истата да не се процесуира додека 
стручните служби во Агенцијата не направат спецификација за истата како и 
Правилник за користење на мобилни телефони. 
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8. Барање на согласност за спроведување на јавна набавка со прибирање на понуди без 
објавување на оглас за набавка на цветни аранжмани; 

Беше дадена согласност за спроведување на ваков вид на постапка; 
9. Разно. 

Под точката разно беше разгледан извештајот на Државниот завод за ревизија во 
кој како забелешка стои фактот дека Агенцијата се уште нема изготвено 
Правилник за наградување и казнување на вработените, па Комисијата ја задолжи 
службата за човечки ресурси истиот да го изготви најдоцна до 01.04.2011г. 

 
 

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

Газмент Ајдини, член 


