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З А П И С Н И К 

 

oд третиот состанок во 2014 година на Комисијата на Агенцијата за електронски 
комуникации што се одржa на 21.02.2014 година (петок) во 09:00 часот 

 

Третиот  состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од 
Претседателот на Комисијата се одржa на 21.02.2014 година (петок) во 09:00 часот во 
просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

На состанокот присустуваа: 

1. Претседател на Комисијата г-ѓа Гордана Клинчарова, 
2. Членот на Комисијата г-н Петар Есмеров, 
3. Членот на Комисијата г-н Славе Веловски, 
4. Членот на Комисијата г-н Газменд Ајдини, 
5. Членот на Комисијата г-н Горан Велинов   
6. Шефот на кабинет на Директорот г-ѓа Елизабета Двојакова, 

 
 

 На состанокот беше предложен и усвоен следниот дневeн ред: 

1. Усвојување на Записникот од вториот состанок на Комисијата на АЕК 
одржана на 14.02.2014 и усвојување на предлог дневниот ред за третиот 
 состанок за 2014 година на Комисијата на АЕК; 
 
Од страна на Комисијата беше усвоен Записникот од вториот состанок на 
Комисијата на АЕК одржан на 14.02.2014 и дневниот ред за третиот состанок за 
2014 година на Комисијата на АЕК. 

 

2.  Усвојување на Годишна сметка за финансиското работење на Агенцијата 
за електронски комуникации за период од 01.01.2013 до 31.12.2013 година. 
 
Од страна на раководителот на секторот за финансии при Агенцијата за 
електронски комуникации Г-дин Владимир Велковски  беше презентирана 
Годишна сметка за финансиското работење на Агенцијата за електронски 
комуникации за период од 01.01.2013 до 31.12.2013 со приложените Биланс на 
состојба, Биланс на приходите и расходите, даночен биланс на непризнаени 
расходи, посебни податоци на системот  на државна евиденција за други 
субјекти, белешка за распоредување на резултатот и структура на приходи по 
дејности.  Комисијата по добиеното образложение на прашањата констатира 
дека се усвојува Годишната сметка на Агенцијата за електронски комуникации 
за 2013 година. 
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3. Усвојување на Годишна сметка за финансиското работење за Фондот за 
универзална услуга  на Агенцијата за електронски комуникации за период 
од 01.01.2013 до 31.12.2013 година. 

 
Од страна на раководителот на секторот за финансии при Агенцијата за 
електронски комуникации Г-дин Владимир Велковски  беше презентирана 
Годишна сметка за финансиското работење за Фондот за универзална услуга 
на Агенцијата електронски комуникации за период од 01.01.2013 до 31.12.2013 
година. По добиеното образложение на прашања од членовите на Комисијата 
за одредени ставки од оваа завршна сметка, Комисијата констатира дека се 
усвојува Годишната сметка за финансиското работење на Фондот за 
универзална услуга  на Агенцијата за електронски комуникации за периодот од 
01.01.2013 до 31.12.2013  година. 
 

4. Согласности по основ на доставени барања за јавни набавки:  
- јавна набавка на  услуги за обезбедување на имот и лица 
 
 Комисијата одлучи оваа точка на дневен ред да ја одложи за другиот состанок 
на Комисијата од причини што надлежниот раководител беше оправдано 
отсутен  за да даде  образложение за постапките кои ги има превземено 
согласно напатствијата од минатиот состанок.  
 

5. Разно  

Под оваа точка  Шефот на кабинетот образложи дека согласно заклучокот на 
Комисијата од вториот состанок за 2014 година да се прати писмо за 
одобрување на постапување по јавни набавки во период кога се објавени 
избори за Претседател на Република Македонија,  постапено е и пратено е 
писмо за одобрување на постапки за јавни набавки до Државната комисија за 
спречување на корупција , но од таму е вратено писмото и добиено 
образложение дека до Владата на Република Македонија е доставено мислење 
бр. 51-1332/1 од 03.02.2014 година со кое е одговорено генерално за  случаите 
поврзани со постапките за јавни набавки и дека штом е усвоен Годишниот план 
за јавни набавки и штом се обезбедени средства – постапките ке може да 
продолжат.  Членовите на Комисијата го прифатија даденото образложение и  
наложија да се продолжи согласно постапките и процедурите од Законот за 
јавни набавки.  

Состанокот заврши во 10:10 часот. 

Гордана Клинчарова, претседател __________________    

Славе Веловски, член  ______________________________ 

Газменд Ајдини, член _______________________________ 

Петар Есмеров, член________________________________     

Горан Велинов , член _______________________________ 

Наш број ____________ 

Скопје ______________ 


