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Кеј Димитар Влахов  број 21 
1000 Скопје 
Република Македонија 

тел.: 02 32 89 200 
факс: 02 32 24 611 
е-пошта: contact@aec.mk 

З А П И С Н И К 

oд единаесеттиот состанок во 2015 година на Комисијата на Агенцијата 
за електронски комуникации одржaн на 03.09.2015 година со почеток во 
10:00 часот 

Единаесеттиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 
година, свикан од Претседателот на Комисијата се одржa на 03.09.2015 година со почеток во 
10:00 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 
На состанокот присуствуваа: 
Р.Бр. Име и презиме Позиција 

1 Гордана Клинчарова Претседател на Комисијата 
2 Петар Есмеров Член на Комисијата 
3 Славе Веловски Член на Комисијата 
4 Горан Велинов Член на Комисијата 
5 Газменд Ајдини Член на Комисијата 
6 Роберт Орданоски Директор на Агенцијата за електронски 

комуникации 
7 Владимир Ристевски Советник на директорот за регулаторни 

прашања 
 
Состанокот се одржа според следниот дневeн ред: 
Р.Бр. Точка на дневниот ред Дискусија и заклучоци 

1 Усвојување на дневниот ред за 
единаесеттиот состанок на Комисијата 
на АЕК. 

Од страна на Комисијата беше усвоен 
дневниот ред за единаесеттиот состанок за 
2015 година на Комисијата на АЕК. 

2 Усвојување на Записникот од десеттиот 
состанок, на Комисијата на Агенцијата 
одржан на 05.08.2015 година. 

Од страна на Комисијата беше усвоен 
Записникот од десеттиот состанок, на 
Комисијата на Агенцијата одржан на 
05.08.2015 година. 

3 Разгледување на вториот квартален 
извештај од 2015 година. 

Кварталниот извештај беше разгледан од 
страна на комисијата. По разгледувањето 
од страна на Комисијата се даде 
забелешка да се исправат техничките 
грешки кои ги има во извештајот. Исто така 
се Комисијата препорача во иднина да се 
почитува заклучокот на комисијата кога се 
патува во странство да се бара согласност 
од комисијата за повеќе од три вработени, 
во спротивно ќе треба вработените сами 
да ги надоместат трошоците. 
По разгледувањето и забелешките 
комисијата го усвои кварталниот извештај 
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за вториот квартал во 2015 година. 
4 Согласност за измени на Годишниот 

план за јавни набавки за 2015 година 
Според предлогот, измените и 
дополнувањата се однесува на следното: 
Во делот Стоки се менува точка 10: 
1. Во точката  10 во колоната – Предмет на 

договор за јавна набавка зборовите 
“Софтвер за мерење на квалитетот на јавни 
комуникациски услуги и превентивно 
одржување“ се заменуваат во “Изработка 
на систем за мерење на параметрите за 
квалитет на интернет пристап“.  

Во колоната  - Очекуван почеток на постапката 
зборовите „април“ се заменуваат со зборовите 
„септември“. 
Комисијата по разгледување на предлогот 
даде согласност за измени и дополнувања 
на Планот за јавни набавки и заклучи 
наведените измени и дополнувања да се 
имплементираат во Анекс-5 на Годишниот 
план за јавни набавки за 2015 година на 
Агенцијата за електронски комуникации. 

5 Согласност на Предлог Одлука за јавна 
набавка за одржување на хардвер 
(информатичка опрема на АЕК) 

Во однос на барањето на согласност на 
Предлог Одлуката за јавна набавка за 
одржување на хардвер (информатичка 
опрема на АЕК) од страна на стручните 
служби беше презентирана техничката 
спецификација по што Комисијата даде 
согласност за оваа Предлог Одлука. 

6 Согласност на Предлог Одлука за јавна 
набавка на услуга за одржување на 
фасада на деловниот објект  на 
Агенцијата за електронски комуникации 

Во однос на барањето на согласност на 
Предлог Одлуката за јавна набавка на 
услуга за одржување на фасада на 
деловниот објект  на Агенцијата за 
електронски комуникации од страна на 
стручните служби беше презентирана 
техничката спецификација и беше дадено 
објаснување дека набавката се однесува 
на одржување на хигиената на фасата по 
што Комисијата даде согласност за оваа 
Предлог Одлука. 

7 Согласност на Предлог Одлука за јавна 
набавка на изработка на систем за 
мерење на параметрите за квалитет на 
интернет пристап 

Во однос на барањето на согласност на 
Предлог Одлуката за јавна набавка за 
јавна набавка на изработка на систем за 
мерење на параметрите за квалитет на 
интернет пристап од страна на стручните 
служби беше презентирана техничката 
спецификација по што Комисијата даде 
согласност за оваа Предлог Одлука. 

8 Согласност на Предлог Одлука за јавна 
набавка на средства за одржување на 
хигиена во објектите на Агенцијата за 

Во однос на барањето на согласност на 
Предлог Одлуката за јавна набавка на 
средства за одржување на хигиена во 
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електронски комуникации објектите на Агенцијата за електронски 
комуникации од страна на стручните 
служби беше презентирана техничката 
спецификација по што Комисијата даде 
согласност за оваа Предлог Одлука. 

9 Согласност на Предлог Одлука за јавна 
набавка на молерофарбарски услуги во 
Контролно  Мерниот Центар во Битола 

Во однос на барањето на согласност на 
Предлог Одлуката за јавна набавка на 
молерофарбарски услуги во Контролно  
Мерниот Центар во Битола од страна на 
стручните служби беше презентирана 
техничката спецификација по што 
Комисијата даде согласност за оваа 
Предлог Одлука. 

10 Разно По однос на оваа точка беа разгледани две 
барања за донација што беа доставени од 
страна на Здружението на информатичари 
во Република Македонија и 
Иницијативниот одбор Света Лидија 
Македонка. Комисијата не даде согласност 
за двете барања. 
На Комисијата и беше презентирана 
актуелната состојба во врска со Договорот 
за јавна набавка на услуги за 
изработување и промовирање на 
стратегија за подигање на свесноста кај 
јавноста за улогата и функцијата на 
Aгенцијата за електронски комуникации и 
сите нејзини услуги. Беше образложена 
потребата за потпишување на анекс на 
овој договор. Од страна на Комисијата се 
даде согласност за потпишување на Анекс 
на овој договор. 

 
Состанокот заврши во 13:30 часот. 
 
Р.Бр. Име и презиме Потпис 

1 Гордана Клинчарова  
2 Петар Есмеров  
3 Славе Веловски  
4 Газменд Ајдини  
5 Горан Велинов  

 
Наш број ____________ 
Скопје ______________ 
  


