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З А П И С Н И К 

 

oд петтиот состанок во 2014 година на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 
што се одржa на 26.03.2014 година (среда) во 09:00 часот 

 

Петтиот  состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од 
Претседателот на Комисијата се одржa на 26.03.2014 година (среда) 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   
6. Директор на АЕК – г-н Роберт Орданоски 
7. Шефот на кабинет на Директорот г-ѓа Елизабета Двојакова, 
8. Советникот за анализа на пазар г-н Владимир Ристевски, 
9. Раководителот на Секторот за правни работи- Бојана Стефановска-во својство на 

записничар. 
 

 На состанокот беше предложен и усвоен следниот дневeн ред: 

1. Усвојување на Записникот од четвртиот состанок на Комисијата на АЕК одржан на 
07.03.2014 и усвојување на предлог дневниот ред за петтиот  состанок за 2014 година на 
Комисијата на АЕК; 

Од страна на Комисијата беше усвоен Записникот од четвртиот состанок на Комисијата на 
АЕК одржан на 07.03.2014 и дневниот ред за петтиот состанок за 2014 година на Комисијата на 
АЕК. 

2.  Усвојување на Годишниот извештај за работа на  Агенцијата за електронски 
комуникации за 2013 година 
Откако беше презентиран годишниот извештај за работа на Агенцијата за 2013 година истиот од 
страна на директорот на Агенцијата г-н Роберт Орданоски, поединечно беа повикани 
раководителите на секторите и службите во Агенцијата подетално да ги презентираат своите 
извештаи за работните задачи  кои ги имаат завршено во 2013 година. Како позначајни проекти 
беа потенцирани: воведувањето на новата генерација на мобилни комуникациски услуги LTE, 
таканаречена 4Г; намалување на големопродажните цени за завршување на повик во мобилна 
мрежа за 60%-70% на сите три мобилни оператори и воведување на целосна симетрија на овие 
цени со што се  постигна цената за завршување на повик во мобилна мрежа за сите мобилни 
оператори да биде 1,2 денари за минута; покрај мобилните беа намалени и големопродажните 
цени за завршување на повик во фиксна мрежа во просек за 27%-35% на сите фиксни оператори 
во Република Македонија; исто така беше намалена и големопродажната цена за завршување 
на СМС во мобилна мрежа за 75% на трите мобилни оператори, и цената од 2 денари за СМС е 
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намалена на 0,5 денари за СМС; беше потенцирано и исклучувањето на аналогниот сигнал во 
Македонија на 1-ви Јуни 2013 година, со што терестријалниот пренос на телевизиски содржини е 
комплетно дигитален и користи DVB-T технологија; беше набавена и инсталирана нова 
софистицирана мерна опрема за контрола и мониторинг на радиофреквенции, мерење на 
квалитетот на мобилните мрежи и мерење на нејонизирачко зрачење; како и тоа дека АЕК во 
2013 година го заврши проектот за интегриран информациски систем со што целосно станува е-
агенција, меѓу првите институции во Република Македонија. 

По нивните презентации, Комисијата го усвои Годишниот извештај за работа на  Агенцијата 
за електронски комуникации за 2013 година и ги задолжи службите во Агенцијата да го испратат 
Извештајот до Собранието на Република Македонија согласно определениот рок  од член 11 од 
Законот за електроските комуникации . 

3. Барање на согласност за спроведување на постапка за доделување на договор за 
јавна набавка на услуги со отворена постапка за набавка на агенциски услуги за 
обезбедување на имот и лица,  на АЕК 

 Од стручната служба беше објаснето дека на Агенцијата за електронски комуникации  и е 
потребна набавка на агенциски услуги за обезбедување на имот и лица, пред се, заради 
обезбедување на објектите во Скопје - Дирекција и КМЦ Зајчев Рид,  како и  Контролно Мерните 
Центри во Штип и во Битола. Обезбедувањето на имотот и лицата подразбира, покрај 
физичкото обезбедување, и видео надзор, која опрема треба да биде компатибилна со веќе 
инсталираната опрема во Дирекцијата на АЕК, која е со врвен квалитет и професионална класа, 
воедно и поради типот и категортијата на загрозеност на објектите кои се обезбедуваат, 
местоположбата како и виталното значење на сочувување на безбедноста  и сигурноста на 
објектите и опремата на највисоко ниво. Потенцирано беше прераспоредувањето на 
вработените од Службата за општи и заеднички работи кои се во функција на обезбедување - на 
нови работни места кои, согласно влегувањето во сила на новиот Закон за електронски 
комуникации, ќе се јават како потреба во останатите сектори при што нема да се јави вишок на 
вработени во АЕК.  

По ова комисијата одлучи да даде согласност за ваквиот вид на набавка. 

4. Разно  

Состанокот заврши во 13:00 часот. 

 

Гордана Клинчарова, претседател __________________    

Славе Веловски, член  ______________________________ 

Газменд Ајдини, член _______________________________ 

Петар Есмеров, член________________________________     

Горан Велинов , член _______________________________ 

 

Наш број ____________ 

Скопје ______________ 


