
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од шестиот состанок на Комисијата  на Агенцијата за електронски комуникации 

 

Шестиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од 

претседателот на Комисијата се одржа на 07.03.2016 година, со почеток во 13:00 часот во 

просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

 

На состанокот присуствуваа 

1. Гордана Клинчарова, претседател; 
2. Славе Веловски, член; 
3. Петар Есмеров, член; 
4. Горан Велинов, член, 
5. Дешира Имери, член и 
6. Бојана Стефановска, Советник за правни работи- во својство на записничар.  

 
 

 
На состанокот се работеше по предложениот дневниот ред: 

1. Усвојување на Записникот од петтиот состанок на Комисијата на АЕК одржана на 
19.02.2016 и усвојување на предлог дневниот ред за шестиот  состанок за 2016 година на 
Комисијата на АЕК; 
 

Записникот од петтиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и дневниот 
ред. 

 
2. Усвојување на четвртиот квартален извештај од 2015 година за период од 01.10.2015 до 

31.12.2015 година; 
 
Откако членовите на Комисијата го разгледаа кварталниот извештај за работа на 

 Агенцијата за електронски комуникации за период од 01.10.2015 до 31.12.2015 година истиот го 

усвоија. 

 

3. Усвојување на Годишниот извештај за работа на Агенцијата за претходната 2015 година; 
Имајќи во предвид дека кон Годишниот извештај за работа на Агенцијата се содржани и 
извештајот за развојот на пазарот за електронски комуникации во Република Македонија во 
претходната година, извештајот за реализацијата на активностите утврдени во годишната 
програма за работа на Агенцијата за претходната година, финансискиот извештај за реализација 
на финансискиот план за претходната година и годишна сметка, со податоци за реализирани 
приходи, расходи, побарувања и обврски за претходната година групирани по структура и по 



 

организациона структура на Агенцијата, ревизорскиот извештај од независен овластен ревизор, 
извештајот за состојбата на средствата во компензацискиот фонд за универзална услуга, кој 
особено содржи податоци за исплата на нето трошоците на давателите на универзална услуга, 
беа повикани раководителот на секторот за финансии како и претставници од независната 
ревизорска куќа Grant Thornton со цел да ги презентираат. Членовите беа запознаени со 
финансиските извештаи, констатирано во белешка 5 од нацрт ревизорскиот извештај, со 
состојба на 31 декември 2015 година, каде пресметаните трошоци и останати побарувања 
вклучуваат побарувања од вработени во износ од 5,858 илјади денари и дека овие побарувања 
се однесуваат на исплатени нераздолжени аванси за службени патувања и извршени плаќања 
со бизнис картички направени во тековната година од страна на вработени и органи на 
управување, како и за издатоци за реклама пропаганда и репрезентација. Истите не се 
признаени како расходи во тековниот биланс на приходи и расходи, што не е во согласност со 
сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија за непрофитни 
организации. 

Членовите на Комисијата истакнаа дека како орган на Агенцијата согласно член 15 став ѕ) од 
Статутот на Агенцијата, треба да бидат информирани од страна на стручните служби за 
спроведувањето на годишната програма за работа на Агенцијата, преку кварталните извештаи 
што ги доставува Директорот на Агенцијата, но, во ниту еден од нив во текот на 2015 година не 
било нотирано никакво надминување на ставки од буџетот, ниту за побарувањата кои 
произлегуваат од исплатени нераздолжени аванси за службени патувања и извршени плаќања 
со бизнис картички направени во тековната година од страна на вработени и органи на 
управување, како и за издатоци за реклама пропаганда и репрезентација. Бидејќи нема друг 
начин како да се запознаат со работата на Агенцијата, а како не било предочено ниту од 
раководството во Агенцијата дека се соочуваат со некакви проблеми или дилеми, како орган на 
Агенцијата не биле во можност да ја спречат веќе настанатата ситуација ниту да превземат 
одредени мерки.   

По ова, а имајќи во предвид дека станува збор за нацрт ревизорски извештај од независен 
овластен ревизор, членовите се повикаа на правото на забелешка по нацрт ревизорскиот 
извештај и ја прекинаа седницата со цел за нејзино изготвување. Воедно ги задолжија службите 
да ја достават забелешката до ревизорската куќа Grant Thornton на увид. Седницата беше 
прекината во 15:00 часот. 

Седницата продолжи на 09.03.2016 во 13:00 часот откако во Агенцијата пристигна и конечниот 
ревизорски извештај од Grant Thornton заведен под број 0503-848/18 и 0503-848/19 од 09.03.2016 
година. 

Откако членовите го прочитаа ревизорски извештај од независниот овластен ревизор, во кој 
истите останале при своите мислењата со резерва, како орган на Агенцијата донесоа заклучок 
да превземеме мерки за вработените одговорни за настанатата ситуација. 

Исто така ги задолжија службите при доставување на Годишниот извештај за работа на Агенцијата 
до Собранието на Република Македонија да ја достават и забелешката кон ревизорскиот 
извештај изготвен од Grant Thornton. 

 

 



 

 

4. Разно 

Под оваа точка беше разгледано барањето за донација поднесено од општина Ресен, за 
кое не се даде согласнот. 

 

 

Состанокот заврши на 09.03.2016 во 14:45 часот. 
 
  
Гордана Клинчарова, претседател __________________  

Славе Веловски, член ______________________________  

Петар Есмеров, член _______________________________ 

Горан Велинов, член___________________________ 

Дешира Имери, член _______________________________  

 

 

 

Наш број ____________ 

Скопје ______________ 

Кеј Димитар Влахов бр.21 

1000 Скопје 

Република Македонија 

тел.: 02 32 89 200 

факс: 02 32 24 611 

е-пошта: contact@aec.mk 


