
 

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 27.04.2017 година, со почеток во 11:00 часот во просториите на Агенцијата за 

електронски комуникации. 

На состанокот присуствуваа 
1. Гордана Клинчарова, претседател, 
2. Горан Велинов, заменик претседател; 
3. Славе Веловски, член; 
4. Петар Есмеров, член 
5. Дешира Имери, член 
6. Сашо Димитријоски- Директор на Агенцијата 
7. Бојана Стефановска- Советник на Директорот за правни прашања- во својство на записничар, 

На состанокот се работеше по предложениот дневниот ред: 

1. Усвојување на Записникот од петтиот состанок на Комисијата одржан на 22.03.2017 и 

усвојување на предлог дневниот ред за шестиот состанок за 2017 година на Комисијата на АЕК; 

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

2. Барање согласност за јавна набавка на услуга за здравствени прегледи на вработените во АЕК;  

Имајќи во предвид дека станува збор за набавка која е предвидена како законска обврска а како 

е предвидена во Планот за јавни набавки за 2017 Комисијата даде согласност за ваквиот вид на 

набавка. 

 

3. Барање согласност за јавна набавка на чистење на септичка јама; 

Имајќи во предвид дека станува збор за двогодишна набавка која е предвидена во Планот за 

јавни набавки за 2017 Комисијата даде согласност за ваквиот вид на набавка. 

 

4. Барање на согласност за јавнa набавка на интернет пристап и податочно поврзување; 

Имајќи во предвид дека станува збор за набавка која е предвидена во Планот за јавни набавки 

за 2017 Комисијата даде согласност за ваквиот вид на набавка. 

5.  Разгледување на извештајот за работа од првиот квартал за 2017 година; 

Директорот на Агенцијата за електронски комуникации им го презентираше на членовите четвртиот 
квартален извештај за 2016 година изготвен од раководителите на секторите. Беа презентирани 



 

судските постапки кои се водат пред судовите во Република Македонија особено оние за наплата на 
долгови спрема Агенцијата, потоа беа презентирани работните задачи околу изготвување на 
анализи на релевантен пазар за јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за 
резиденцијални и деловни крајни корисници, анализа на големопродажниот пазар за физички 
пристап до мрежна инфраструктура (целосен и поделен разврзан пристап) на фиксна локација  и 
пазарот за услуги со широк опсег како и измените на правилникот за пристап и користење на 
специфични мрежни средства и правилникот за битстрим пристап и препродажба на битстрим 
услуга од страна на секторот за регулатива. 

Секторот за радиокомуникации во првиот квартал за 2017 година го изготви План за доделување и 
користење на радиофреквенции во Република Македонија, направи измена на Правилник за 
наплата на годишен надоместок за користење на радиофреквенции кои се однесуваат на 
намалување на надоместокот за 50% за фиксни линкови над 55 GHz и намалување на надоместокот 
за опсезите од 2300 MHz до 3000 MHz за 42% и за опсезите над 3000 MHz за 76%. Исто така 
подготвена е електронска форма на План за намена и План за доделба со соодветен интерфејс за 
внес на податоците од Плановите и соодветен приказ на порталот е-агенција. Во овој период беа 
изведени реконструкција, доградба и адаптација на деловни објекти на АЕК, изведба на градежно и 
градежно занатски работи на административните објекти на АЕК. 

 

6. Барање согласност за јавна набавка на канцелариски материјал; 

Имајќи во предвид дека станува збор за набавка која е предвидена во Планот за јавни набавки 

за 2017 Комисијата даде согласност за ваквиот вид на набавка. 

7. Разно. 

Немаше дискусии. 

 

Состанокот заврши на 27.04.2017 во 13:30 часот. 

Гордана Клинчарова, член __________________________ 

Славе Веловски, член ______________________________  

Горан Велинов, член_______________________________ 

Петар Есмеров, 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 


