З А П И С Н И К
од петиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации
Петиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од
претседателот на Комисијата се одржа на 06.03.2019 година, со почеток во 11:00 часот во
просториите на Агенцијата за електронски комуникации.
На состанокот присуствуваа
1. Гордана Клинчарова, претседател
2. Горан Велинов, член
3. Дешира Имери, член
4. Стевица Јосифовски, член
5. Ервин Реџепагиќ, член
6. Сашо Димитријоски, Директор на Агенцијата,
7. Бојана Стефановска- Советник за правни работи-во својство на записничар,
На состанокот се работеше по предложениот дневен ред:
1. Усвојување на Записникот од четвртиот состанок на Комисијата одржан на 01.03.2019 година
и усвојување на предлог дневниот ред за петиот состанок за 2019 година на Комисијата на
АЕК;
Записникот од четвртиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и дневниот
ред.
2. Презентација на Нацрт- Ревизорски извештај;
Претставник од Независната ревизорска куќа го презентираше Нацрт Ревизорскиот извешатај
за Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година пред членовите на комисијата на
Агенцијата кој нагласи дека нека забелешки оваа година околу работењето на секторите и
само го посочи мисењето околу начинот на прикажување на заостанат долг од пред повеќе од
5 години но нагласи дека тоа претставува само начин на работа а не претставува ниту
забелешни ниту пак наод во работењето.

3. Презентација на Нацрт – ревизорски извештај за Компензацискиот фонд на АЕК;
Истото беше истакнато и за ревизорскиот извештај за Компензацискиот фонд на Агенцијата
за електронски комуникации за 2018 година. По својата презенатација претставникот од
независната ревизорска куќа го напушти состанокот.
4. Усвојување на годишниот извештај на АЕК за 2018 година;
Директорот на Агенцијата го презентираше годишниот извештај за работата на Агенцијата за
2018 година со посебен осврт кон секој секој сектор/служба поединечно, за кое нешто да биде
прецизно презентирано а и да се овозможи дискусија по истиот беа повикани сите
раководители на сектори/служби од Агенцијата.
Во делот на правниот сектор раководителот ги информираше членовите на комисијата за
предметите кои беа активни минатата година, како и ангажманите на секторот во изготвување
на разни подзаконски акти, учество во работни групи и слично. Имајќи во предвид дека има
измени во законот за јавни набавки се побара мислење од одделението за јавни набавки во
врска со набавка на адвокатски услуги особено затоа што договорот со едниот адвокат е
истечен. Се побара информација за последните две години колку средства се потрошени за
вакви услуги.
Од секторот за регулатива истакнаа дека минатата година е финализирана одлука за
отповикување на обврските на Операторот со значителна пазарна моќ на релевантниот
малопродажен пазар за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за
резиденцијални и деловни корисници, одлука за определување на оператори со значителна
пазарна моќ за Анализа на релевантен големопродажен пазар за завршување на повик во
јавни мобилни комуникациски мрежи, анализа на релевантен пазар за услуги за завршување
на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи, анализа на релевантен големопродажен
пазар за услуги за завршување на повик во јавна телефонска мрежа на фиксна локација,
Анализа на релевантен големопродажен пазар за услуги за започнување на повик во јавна
телефонска мрежа на фиксна локација кој всушност се брише, анализа на релевантен
големопродажен пазар за услуги за транзитирање во јавна фиксна телефонска мрежа. Беа
поставени прашања околку роамингот за што се објасни дека има владина одлука да до 2021
година биде „roam like at home”.
Од секторот за телекомунакации раководителот ја презентираше работата за минатата
година на трите одделенија а особено резултатаите по редовните и вонредните надзори кои

ги имаат извршено. Во однос на изградбата на телекомуникациската инфраструктура во текот
на 2018 година АЕК ги имаше следните активности: издавање согласности на основен проект
за изградба на електронски комуникациски мрежи и системи, Издавање на податоци на
изградени јавни електронски комуникациски мрежи за изработка урбанистички планови,
урбанистичко-планска и урбанистичко-проектна документација како и Издавање на мислења
на барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени електронски
комуникациски мрежи и средства и мислења на ДУП.
Од секторот за радиокомуникации беа презентирани активностите како и превзементите
активности во врска со Меѓународна пријава (во ITU) на новите усогласени канали од
SEDDIF, согласно Спогодбата од Годоло во опсегот 470-694 MHz. Дополнување на
регулаторната рамка поради усогласување со Одлуката на Европската Комисија
(2009/449/EC), за користење на опсегот 1980 - 2010 MHz / 2170 - 2200 MHz од страна на
избраните оператори (MSS – CGC) за обезбедување на мобилни сателитски услуги во
авиони. Подготвен е документ за јавна расправа и предлог измени на: План за доделување и
користење на радиофреквенции, Правилник за годишен надоместок за користење на
радиофреквенции и Правилник за формата и содржината и потребната документација што се
доставува со барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции.
Раководителот на Секторот за заштита на правата на крајните корисници ги запозна
членовите на комисијата дека секторот има две одделенија кои работат на три локации и тоа
Скопје како и регионалните канцеларии на Агенцијата во Штип и Битола. Презентирајќи ја
својата работа раководителот истакна одредени заклучоци анализирајќи ја работата на
секторот за изминатата година како и предходните години и тоа дека очигледен е падот на
поднесени барања во врска со мобилните услуги, пораст на усвоени приговори од страна на
Агенцијата, како и драстично намалениот број на приговори околу роаминг услугите кое може
да се каже дека е резултат на измената на правиникот за опти услови како и поголема
информираност на гражаните кое е заслуга на промотивната кампања која ја водела
агенцијата изминатите години.
Раководителот на Секторот за контрола и мониторинг ги истакна обврските кои ги има овој
сектор согласно Законот за електронски комуникации меѓу кои најзначајни се контрола и
мониторинг на радиофреквенцискиот опсег по пат на прием на радиоемисии од фиксни,
мобилни и преносни мерни станици, контрола на работата на радиостаниците поради
усогласеност со Одобренијата за користење на радиофреквенции, План за намена, План за
доделба и користење на радиофвреквенции, технички стандарди и препораки; надзор на

субјекти корисници на радиофреквенции; решавање на пречки и мерeње на параметрите за
квалитет на дигиталната телевизија (DVB-T)
Од Службата за човечки ресурси беа презентирани нивните активности кои се однесуваат
особено на ефикасно функционирање на системот за управување со човечките ресурси во
Агенцијата; Евиденција на работно време; Организирање и учество во постапката за избор и
селекција на кадри; Планирање и реализирање на системи за обука на вработените во
Агенцијата; Подобрување и имплементација на тимската работа, Анализирање на постапките
за мотивирање и наградување на вработените за поуспешна работа, како и за превентивно
делување заради спречување на несовесно и нестручно извршување на работите и задачите;
Кадровски прашања и водење на база на податоци за вработените; Водење на процес на
оценување на административните службеници; Водење евиденции за дисциплински постапки
за вработените; Подготовка на годишни планови за вработување итн. Од членовите на
Комисијата се побара од службата да направи измена на подзаконските акти во однос на
обуките кои ги организира агенцијата за своите вработени и тоа да биде регулирано со
посебна изјава или договор како вработениот би имал обврска да не ја напушти агенцијата во
одреден период во зависност од трошоците на неговата обука.
Службата за Меѓународна соработка ги запозна членовите на Комисијата за својата работа
особено за законската обврска да организира два јавни состаноци во текот на годината, во
кои сите странки се запознаваат со превземените активности мерки и дејности на Агенцијата
за изминатата година како и за плановите за наредниот период. Исто тка се истакна дека
Меѓународната Регулаторна конференција, се одржува во Мај по повод светскиот ден на
Телекомуникациите и тоа на 17 Мај. На оваа конференција учествуваат релеватни фактори
од областа на телекомуникациите, преставници на меѓународни институции и организации
за електронски комуникации. Конференцијата се организира за размена на искустава со
регулаторните тела од регионот и пошироко, како и со операторите и останатите чинители на
пазарот на електронски комуникации во Македонија.
Службата за ревизија ги истакна своите законски обврски како и плановите за идната година.
Ги истакна своите извештаи и констатации а особено околу Систем за менџмент со квалитет
ИСО 9001:2015 и CAF во Агенцијата за електронски комуникации.
Службата за логистика ја презентираше својата работа пред членовите на комисијата со што
ги запозна околу своите секојдневни активности околу одржување на објектите на Агенцијата,
снабдување на вработените, поправка сервисирање и одржување на сите системи во

Агенцијата, како и за Градежните работи а особено за Изградба на Систем за контрола и
мониторинг на радиофреквенции на територија на Република Македонија- локација Водно.
Околу оваа активност беше побарана анализа на договорот со инвеститорот во координација
со секторот за правни работи од аспект на обврски за реализирање на договорот. Истото се
побара и за изведба на ентериерно уредување на внатрешниот простор на
Административниот објект на Агенцијата.
Поради отсуство на раководителот на службата за ИТ оваа презентација беже одложена.
По ова раководителите на секторите/службите го напуштија состанокот.
Членовите на Комисијата дадоа согласност и го усвоија Годишниот извештај за работата на
Агенцијата за 2018 година во законски предвидениот рок, и дадоа задолжување за службите
истиот да биде испратен во Собранието на Република Македонија за разгледување во
законскиот рок.
5. Барање согласност за јавна набавка на услуга дезинфекција, дезинсекција, дератизација;
Се даде согласност за овој вид на набавка.
6. Разно
По оваа точка немаше дискусија.
Состанокот заврши на 06.03.2019 во 16:45 часот.
Гордана Клинчарова, претседател_______________
Горан Велинов, член __________________________
Дешира Имери, член__________________________
Стевица Јосифовски, член______________________
Ервин Реџепагиќ, член_______________________

