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З А П И С Н И К 

 

oд Вториот  состанок во 2014 година на Комисијата на Агенцијата за електронски 
комуникации што се одржa на 14.02.2014 година (петок) во 09:00 часот 

 

Вториот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од 
Претседателот на Комисијата се одржa на 14.02.2014 година (петок) во 09:00 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 Газменд Ајдини, 
5. Членот на Комисијата г-н Горан Велинов  беше оправдано отсутен 
6. Директорот на Агенцијата за електронски комуникации г-н Роберт Орданоски, 
7. Шефот на кабинет на Директорот г-ѓа Елизабета Двојакова, 
8. Советник за анализа на пазарите во Кабинетот на Директорот г-н Владимир 

Ристевски. 
9. Записничар на Комисијата г-ѓа Бојана Стефановска 

 
      На состанокот беше предложен и усвоен следниот дневeн ред: 

1. Усвојување на Записникот од првиот состанок на Комисијата на АЕК за 

2014 година одржан на 31.01.2014 и усвојување на предлог дневниот ред 

за вториот состанок за 2014 година на Комисијата на АЕК; 

Од страна на Комисијата беше усвоен Записникот од вториот состанок на 
Комисијата на АЕК одржан на 31.01.2013 и дневниот ред за вториот состанок за 
2014 година на Комисијата на АЕК. 

 

2. Разгледување на Кварталните извештаи  за работата на АЕК  за период 

Октомври –Декември 2013 година; 

Од страна на Директорот и Шефот на кабинетот  беше дадено образложение за 
реализацијата на проектите реализирани во периодот Октомври – Декември 
2013 година по секторите и службите во Агенцијата за електронски 
комуникации  кои беа во  Годишниот план и програма  за работа на  АЕК за 
2013 година како и во Стратегијата на Агенцијата во АЕК . Констатирано беше 
дека активностите се извршени во зададените рокови, рамки и средства 
предвидени и одобрени за наведениот период. 
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3. Согласности по основ на доставени барања за јавни набавки: 

 Набавка  на мобилни комуникациски услуги 

Од страна на стручните служби на АЕК беше образложена техничката 
документација за оваа набавка  согласно напатствијата и дополненијата 
кои требаше да бидат внесени заради добивање подобри и 
поквалитетни услуги. Комисијата заклучи дека техничката документација 
е во ред и дека ги одразува потребите на АЕК за оваа набавка и даде 
согласност за спроведување на оваа набавка 

 

- Набавка на оригинални тонери 

Од страна на стручните служби на АЕК беше образложена техничката 
документација за оваа набавка согласно  дополнувањата базирани на 
анализата за исплатливост на оваа набавка во однос на набавка за 
изнајмување на ваков тип на опрема. Комисијата заклучи дека новата 
техничка  документација е во ред и дека ги одразува потребите на АЕК 
за оваа набавка и даде согласност за спроведување на набавка на 
тонери кои не мора да бидат оригинални. 

 

 Набавка на услуга за организирање на настани и конференции со 

изнајмување на аудиовизуелна опрема и угостителски услуги 

Од страна на стручните служби на АЕК беше образложена техничката 
документација за оваа набавка согласно напатствијата од минатиот 
состанок , но по спроведената дискусија , Комисијата заклучи дека 
реализацијата на оваа набавка ке се ефектуира откако ке се покаже 
конкретна потреба за организација на тематски настан односно 
организира меѓународна конференција .  

 

 Набавка за одржување на системот за управување со 

радиофреквенцискиот спектар 

 Од страна на стручните служби на АЕК беше образложена техничката 

документација за оваа набавка согласно приложената  анализа на 

првичниот договор за оваа набавка . Откако се утврди начин на 

спроведување на оваа набавка со преговарање, Кoмисијата даде 

согласност за спроведување на постапката за преговарање со назнака 

дека пред давањето конечна согласност односно пред донесувањето на 

Одлуката за избор на носител на набавка за  одржување на системот за 

управување со радиофреквенцискиот спектар бара да се поднесе  

извештај за резултатите од преговарањето.  
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 Јавна набавка на  услуги за обезбедување на имот и лица. 

Од страна на стручните служби на АЕК беше образложена техничката 
документација за оваа набавка и дополнетото образложение со 
доработка за одредените нејасни сегменти.  Комисијата заклучи дека 
техничката спецификација треба да се подели на 2 лота и повторно да 
се достави ажурирана техничка спецификација  на одобрување.  

 Како заклучок на оваа точка Комисијата потенцира  сите согласности и 
барања за јавните набавки усвоени на овој и минатиот состанок  да се 
достават на мислење до Државната Комисија за спречување на 
корупција со оглед на фактот дека е донесена Одлука за распишување 
на избор на Претседател на Република Македонија . 

 

4. Разно  

Под оваа точка никој од присутните не побара дискусија. 

 

Состанокот заврши во 10:40 часот. 

Гордана Клинчарова, претседател ____________________    
  

Славе Веловски, член  ______________________________ 

Газменд Ајдини, член _______________________________ 

Петар Есмеров, член________________________________     

 

Наш број ____________ 

Скопје ______________ 


