З А П И С Н И К
од петтиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации
Петтиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од претседателот на Комисијата
се одржа на 29.03.2018 година, со почеток во 16:00 часот во просториите на Агенцијата за електронски
комуникации.
На состанокот присуствуваа
1. Гордана Клинчарова, претседател
2. Петар Есмеров, член
3. Славе Веловски, член
4. Горан Велинов, член
5. Дешира Имери, член
6. Сашо Димитријоски, Директор на Агенцијата за електронски комуникации
7. Бојана Стефановска- советник на Директорот за правни работи- во својство на записничар,
На состанокот се работеше по предложениот дневниот ред:
1. Усвојување на Записникот од четвртиот состанок на Комисијата одржан на 08.03.2018 и усвојување на
предлог дневниот ред за петтиот состанок за 2018 година на Комисијата на АЕК;
Записникот од четвртиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и дневниот ред.
2. Барање согласност за јавна набавка на Одржување на ГИС системот;
Ова барање беше презентирано од страна на раководителот на Секторот за телекомуникации од каде
произлегува и барањето за оваа јавна набавка. Беше повикан и раководителот на одделението за јавни
набавки кој објасни дека станува збор за отворена постапка бидејќи АЕК е сопственик на изворниот код на
софтверот , а на прашање дали има можност да се спојат сите набавки за овој систем, беше објаснато дека
нема таква можност, бидејќи станува збор за адаптивна надградба на ГИС системот која треба да се
спроведе во одделна постапка од одржувањето на ГИС системот (превентивно одржување), по што беше
дадена согласност од страна на Комисијата.
3. Барање согласност за јавна набавка на ВЕБ ГИС лиценци;
И ова барање беше презентирано од страна на раководителот на Секторот за телекомуникации кој објасни
дека за овој вид на набака согласно техничката спецификација може да се јават неколку фирми и покрај
специфичноста на набавката, по што беше дадена согласност од страна на Комисијата.

4. Барање согласност за јавна набавка на Адаптивна надградба на ГИС системот;
Ова барање беше презентирано од страна на раководителот на Секторот за телекомуникации од каде
произлегува и барањето за оваа јавна набавка, по што беше дадена согласност од страна на Комисијата за
отворена постапка.
5. Барање согласност за јавна набавка на Обука на вработените за користење на SPECTRAemc;
Беше дадена согласност за ваков вид на набавка.
6. Предлог измена на правилникот за плати и други надоместоци на АЕК;
Беше дадена согласност за ваков вид на измена.
7. Барање согласност за Планот за вработување за 2019 година;
Согласно законските рокови комисијата даде согласност за планот за вработување.
8. Предлог измена на правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за електронски
комуникации;
Беше презентирана измената на правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за
електронски комуникации која согласно Законот за измена и дополнување на законот за административни
службеници (сл.весник на Република Македонија бр.11 од 18.01.2018 година), по што беше дадена
согласност од страна на членовите, на што членот на комисијата Дешира Имери побара да се имаат во
предвид припадниците на заедниците доколку има простор за унапредување или нови вработувања.
9. Барање за отпис на средства;
За оваа точка беше повикан претседателот на пописната комисија кој беше задолжен во најкус можен рок
да го спроведе отписот на средства.
10. Разно.
Немаше расправа по оваа точка.
Состанокот заврши на 29.03.2018 во 18:30 часот.

Гордана Клинчарова, претседател___________
Петар Есмеров, член______________________
Горан Велинов , член____________________
Славе Веловски, член_____________________
Дешира Имери, член_____________________

