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Кеј Димитар Влахов  број 21 
1000 Скопје 
Република Македонија 

тел.: 02 32 89 200 
факс: 02 32 24 611 
е-пошта: contact@aec.mk 

З А П И С Н И К 

oд десеттиот состанок во 2015 година на Комисијата на Агенцијата за 
електронски комуникации одржaн на 05.08.2015 година со почеток во 
10:00 часот 

Десеттиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 година, 
свикан од Претседателот на Комисијата се одржa на 05.08.2015 година со почеток во 10:00 
часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 
На состанокот присуствуваа: 
Р.Бр. Име и презиме Позиција 

1 Гордана Клинчарова Претседател на Комисијата 
3 Петар Есмеров Член на Комисијата 
4 Славе Веловски Член на Комисијата 
5 Горан Велинов Член на Комисијата 
6 Владимир Ристевски Советник на директорот за регулаторни 

прашања 
 
Членот на Комисијата г-н Газменд Ајдини беше оправдано отсутен. 
Состанокот се одржа според следниот дневeн ред: 
Р.Бр. Точка на дневниот ред Дискусија и заклучоци 

1 Усвојување на дневниот ред за 
десеттиот на Комисијата на АЕК. 

Од страна на Комисијата беше усвоен 
дневниот ред за десеттиот состанок за 
2015 година на Комисијата на АЕК. 

2 Усвојување на Записникот од деветтиот 
состанок, на Комисијата на Агенцијата 
одржан на 13.07.2015 година. 

Од страна на Комисијата беше усвоен 
Записникот од деветтиот состанок, на 
Комисијата на Агенцијата одржан на 
13.07.2015 година. 

3 Одлука за користење на 
нереализираните средства од 
Годишниот финансиски план на 
Агенцијата за електронски комуникации 
од 2014 година. 

Од стана на Комисијата на предлог на 
Директорот во согласност со член 19 став 7 
и член 29 точка (8) од Законот за електронските 
комуникации, беше донесена Одлука за 
користење на нереализираните средства 
од Годишниот финансиски план на 
Агенцијата за електронски комуникации од 
2014 година. 

4 Измени и дополнувања на годишната 
програма за работа на агенцијата за 
електронски комуникации за 2015 
година. 

Од стана на Комисијата на предлог на 
Директорот во согласност со член 19 став 7 
и член 29 од Законот за електронските 
комуникации, беа усвоени Измените и 
дополнувања на годишната програма за 
работа на агенцијата за електронски 
комуникации за 2015 година. 
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5 Усвојување на Правилник за измена и 
дополнување на правилникот за 
користење на службен мобилен 
телефон. 

Од стана на Комисијата на предлог на 
Директорот го усвои Правилникот за 
измена и дополнување на правилникот за 
користење на службен мобилен телефон. 

6 Барање на согласност за измена и 
дополнување на планот за јавни 
набавки за 2015 година, со Анекс 4. 

Според предлогот, измените и 
дополнувањата се однесува на следното: 
1. Се додава нова точка 24 која гласи 
“Каско осигурување на моторни возила во 
сопственост на АЕК без франшиза за 
новонабавени возила во 2015 година“, со 
проценета вредност на договорт без ДДВ 
300.000 денари. 
2. Се додава нова точка 25 која гласи: “ 
Консултантски услуги за развој и 
имплементација на трошковен модел  за 
определување на цени базирани на 
трошоци за услуги за Пренос на 
програмски содржини преку дигитална 
терестријална платформа со слободен 
пристап (free-to-air) на крајните корисници  
и пресметка на WACC “, со проценета 
вредност на договорот без ДДВ 
6.800.000,00  денари. 
Комисијата по разгледување на предлогот 
даде согласност за измени и дополнувања 
на Планот за јавни набавки и заклучи 
наведените измени и дополнувања да се 
имплементираат во Анекс-4 на Годишниот 
план за јавни набавки за 2015 година на 
Агенцијата за електронски комуникации. 

7 Барање на согласност на Предлог 
Одлука за јавна набавка на 
Консултантски услуги за создавање на 
нови модели за пресметка на реални 
трошоци базирани на трошковна 
методологија 

Во однос на барањето на согласност на 
Предлог Одлуката за јавна набавка на 
Консултантски услуги за создавање на 
нови модели за пресметка на реални 
трошоци базирани на трошковна 
методологија од страна на стручните 
служби беше презентирана техничката 
спецификација по што Комисијата даде 
согласност за оваа Предлог Одлука 

8 Барање на согласност на Предлог 
Одлука за јавна набавка на услуга - 
Каско осигурување на моторни возила 
во сопственост на АЕК без франшиза за 
новонабавени возила во 2015. 

Во однос на барањето на согласност на 
Предлог Одлуката за јавна набавка на 
услуга - Каско осигурување на моторни 
возила во сопственост на АЕК без 
франшиза за новонабавени возила во 
2015, беше разгледана техничката 
спецификација по што Комисијата даде 
согласност за оваа Предлог Одлука 

9 Барање на согласност на Предлог 
Одлука за јавна набавка на стоки- 

Во однос на барањето на согласност на 
Предлог Одлуката за јавна набавка на 
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Прехрамбени продукти и безалкохолни 
пијалоци 

стоки- Прехрамбени продукти и 
безалкохолни пијалоци, беше разгледана 
техничката спецификација по што 
Комисијата даде согласност за оваа 
Предлог Одлука 

10 Разно По однос на оваа точка беше разгледано 
барање за донација што беше доставено 
од страна на Јавното сообраќајно 
претпријатие Скопје за донација на 
средства. Комисијата даде согласност да 
се подготви документација за да се прати 
на мислење до Министерството за правда 
дали ваков тип на донација е во согласност 
со Законот за донации. 

 
Состанокот заврши во 12:30 часот. 
 
Р.Бр. Име и презиме Потпис 

1 Гордана Клинчарова  
2 Петар Есмеров  
3 Славе Веловски  
4 Горан Велинов  

 
 
Наш број ____________ 
Скопје ______________ 
 
  


