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АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3 и член 45 став (5) од Законот за електронските 
комуникации (“Службен весник на Република Македонија“ број 39/2014,188/2014 и 44/2015), 
директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 7.10.2015 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА 
ЗАПИСНИК ОД ИЗВРШЕН НАДЗОР

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и задолжителните елементи на записникот од 

извршен надзор кај субјект на надзорот од страна на овластено лице на Агенцијата за 
електронски комуникации за вршење на надзор, согласно Законот за електронските 
комуникации.

Член 2
(1) Записникот од извршениот надзор се изготвува на Образец и ги содржи следните 

елементи:
- Агенција за електронски комуникации, Скопје;
- податоци за субјектот на надзорот (даночен број, ЕМБС, жиро сметка, 

депонент,тел./факс);
- назив “Записник за извршен (редовен, вонреден или контролен) надзор“;
- основ од материјалниот закон врз основа на кој се врши надзорот;
- предмет на надзорот;
- присутни лица при вршењето на надзорот (име и презиме на овластеното лице што го 

врши надзорот, странките и нивните застапници-полномошници);
- приказ на утврдената фактичка состојба како и констатирани забелешки;
- изјави и други релевантни факти и околности;
- укажувања и препораки за надминување на евентуално утврдените повреди и 

недостатоци;
- забелешка на лицата што учествуваат во вршење на дејствијата по читање на 

записникот;
- потпис на овластеното лице за вршење на надзор и на присутните лица;
- причините за одбивање, доколку субјектот на надзорот одбие да го потпише 

записникот;
- број и датум на записникот и
- место за печат.
(2) Образецот на записникот од ставот (1) на овој член е даден во прилог на овој 

правилник и е негов составен дел.

Член 3
Записникот од извршениот надзор треба да биде составен читливо, јасно и разбирливо.

Член 4
Записникот од извршениот надзор го потпишува овластеното лице за вршење на надзор 

и овластеното присутно лице на субјектот на надзорот.
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Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во 

„Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 0201-2579/10
7 октомври 2015 година Директор,

Скопје Роберт Орданоски, с.р.
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