
 

Кеј Димитар Влахов  број 21 

1000 Скопје 

Република Македонија 

тел.: 02 32 89 200 

факс: 02 32 24 611 
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З А П И С Н И К 

oд четиринаесеттиот состанок во 2014 година на Комисијата на Агенцијата за електронски 
комуникации што се одржa на 15.10.2014 година  во 09:3 0 часот 

 

Четиринаесеттиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, 
свикан од Претседателот на Комисијата се одржa на 15.10.2014 година во 09:30 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 Горан Велинов   
5. Членот на Комисијата г-н Газменд Ајдини 
6. Директорот на Агенција за електронски комуникации – Роберт Орданоски 
7. Шефот на кабинет на Директорот  Елизабета Двојакова, 
8. Советникот за анализа на пазар Владимир Ристевски, 
9. Раководителот на Секторот за правни работи - Бојана Стефановска-во својство на 

записничар. 
 

На состанокот беше предложен и усвоен следниот  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
  

1. Усвојување на Записникот од тринаесеттата седница на Комисијата на АЕК 
одржана на 29.09.2014 година 

2. Донесување на Одлука за зголемување на платата на вработените во Агенција за 
електронски комуникации  

3. Донесување на Одлука за измена на Годишниот план за јавни набавки за 2014 
година  
(Анекс 3)  

4.  Согласности по основ на доставени барања за јавни набавки:  
 
- јавна набавка за организација на службени патувања и хотелски сместувања ; 
- јавна набавка за резервација и испорака на авиобилети 

- јавна набавка на дигитални сертификати 

 
5. Разгледување на Годишната програма за работа на Агенцијата  за 2015 година  
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6. Разгледување на барањето за донација на средства за изработка на софтвер за 
електронски регистар на градежно земјиште доставено од Агенција за катастар на 
недвижности. 

7. Разно 
 

 
 

 
1. Усвојување на Записникот од тринаесеттата седница на Комисијата на АЕК одржана на 
29.09.2014 година 

 
 

Од страна на Комисијата беше усвоен Записникот од тринаесеттата седница на Комисијата на 
АЕК одржана на 29.09.2014 година и дневниот ред за четиринаесеттиот  состанок за 2014 година 
на Комисијата на АЕК. 

 
  

2. Донесување на Одлука за зголемување на платата на вработените во Агенција за 
електронски комуникации  

 
 Оваа Одлука се заснова на одредбите од Законот за исплата на платите во Република 
Македонија односно измените на овој закон објавени во Сл.В. на РМ бр. 139/2014  , при 
сто по спроведената дискусија Комисијата одлучи едногласно оваа Одлука да се донесе.  
 

3. Донесување на Одлука за измена на Годишниот план за јавни набавки за 2014 година  
(Анекс 3)  

 Согласно последните измени во Законот за јавни набавки  по однос на резервациите на 
авионските билети е предложена измената во делот на  набавката за “Услуги за резервација 
и испорака на авиобилети, организација на службени патувања, хотелски сместувања“   да 
се раздели истата на “Услуги за резервација и испорака на авиобилети“ и  “Организација на 
службени патувања и хотелски сместувања“.  По даденото објаснување Комисијата го 
прифати предлогот и го усвои за што донесе и Одлука за измена на Годишниот план за јавни 
набавки за 2014 година (Анекс 3).   

 
4. Согласности по основ на доставени барања за јавни набавки:  

 
- јавна набавка за организација на службени патувања и хотелски сместувања ; 
- јавна набавка за резервација и испорака на авиобилети 

- јавна набавка на дигитални сертификати 
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По однос на првите две барања за согласност на јавни набавки  за службени патувања и 
хотелски сместувања и за резервација и испорака на авиобилети, Кoмисијата одлучи да се 
достават техничките спецификации  на одобрување за следниот состанок на Комисијата.  

 
Комисијата даде согласност на барањето за согласност за спроведување на јавна 

набавка на дигитални сертификати.  
 

 
5. Разгледување на Годишната програма за работа на Агенцијата  за 2015 година 
 

При разгледувањето на Годишната програма за работа на Агенцијата  за 2015 година, 
Комисијата имаше забелешки на одредени делови од Програмата и нејаснотии по одделни 
проекти за кои одлучи дека и е потребно  да се достават дополнителни известувања за 
одредени позиции од Програмата, заради што побара оваа точка од дневниот ред да се стави 
повторно на разгледување на следниот состанок на Комисијата.  

 
 

6. Разгледување на барањето за донација на средства за изработка на софтвер за 
електронски регистар на градежно земјиште доставено од Агенција за катастар на 
недвижности. 

 
 Комисијата го разгледа  барањето за донација на средства за изработка на софтвер за 

електронски регистар на градежно земјиште доставено од Агенција за катастар на недвижности 
и одлучи истото да се проследи до Министерството за правда за добивање на согласност со која 
ке се потврди јавниот интерес за предвидената Донација.  Писмото да се проследи до 
Министерството за Правда беше задолжението за стручните служби на АЕК.  

 
7.   Разно 
 По оваа точка од дневниот ред немаше коментари и сугестии . 
 
Состанокот заврши во 13:30 часот. 

 

Гордана Клинчарова, претседател __________________    

Славе Веловски, член  ______________________________ 

Петар Есмеров, член________________________________     

Горан Велинов , член _______________________________ 

Газменд Ајдини , член _______________________________ 

 

Наш број ____________ 

Скопје ______________ 


