
 

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 09.05.2018 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. Горан Велинов, член 

4. Дешира Имери, член 

5. Илија Кепевски- советник на Директорот за логистика и финансии - во својство на записничар, 

Славе Веловски беше оправдано отсутен. 

На состанокот се работеше по предложениот дневниот ред: 

1. Усвојување на Записникот од петтиотт состанок на Комисијата одржан на 29.03.2018 и усвојување 

на предлог дневниот ред за шестиот состанок за 2018 година на Комисијата на АЕК; 

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

2. Барање согласност за измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година; 

Од стручните служби беше објаснето дека Агенцијата за електронски комуникации има потреба од 

измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година и во точката 3 за 

предмет на  договор за јавна набавка Услуги за осигурување на имот, која измена  е иницирана од 

Службата за логистика со Барање согласност за дообезбедување на финансиски средства за  

предмет на договор за јавна набавка Услуга за осигурување на имот  до Комисија на Агенција за 

електронски комуникации. Во категоријата Услуги се менува точка 9 и истата гласи: Консултантски 

услуги за воведување на Систем за управување со квалитет-Common Assessment Framework  - 

Воведување на заедничка рамка за процена на работењето и давањето на услуги во државната 

администрација. Во колоната – Проценета вредност на договорот без ДДВ (денари) износот „ 

400.000,“  се заменуваат со „250.000“.Во колоната - Проценета вредност на договорот без ДДВ 

(евра ) износот„6.504“ се заменуваат со „4.065 “. Во колоната -  Очекуван почеток на постапката 

зборот „јануари“ се заменува  со зборот „април“ . 

Во категоријата Услуги  се додава нова  точка 28  која гласи: Предмет на договор за јавна набавка 

“Консултантски услуги за трансформација на ISO 9001:2008   во ISO 9001:2015 “, со проценета 

вредност на договорот во денари без ДДВ: 150.000 денари, проценета вредност на договорот во 



 

евра: 2.439, очекуван почеток на постапката; април,  вид на постапка за доделување на договор за 

јавна набавка: Барање за прибирање на понуди –една година , врска со ГФП 2018 расходното 

конто:  417990. 

 

Потребата од измена и дополнување на точката 9 и точката 28 од Годишниот план за јавни 

набавки за 2018 година  се иницирани од Службата за човечки ресурси и произлезе од следново. 

Поради специфичноста на предметите на јавната набавка од аспект на посебните услови кои се 

побаруваат за исполнување на техничката и професионална способност на економските 

оператори за двата предмети на јавна набавка кои се наведени во  точките 9 и 28, не можат да се 

набават во една постапка на јавна набавка  како што беше планирано во точката 9 од Годишниот 

план за јавна набавка за 2018 година. Од тие причини точката 9 со предмет на јавна набавка 

„Консултантски услуги  во врска со   Систем за управување со квалитет , активности за Common 

Assesment Framework“се разделува во два предмети за јавна набавка со точка 9 и точка 28 во 

Анекс бр.1 кон Годишниот план за јавни набавки за 2018 година.    По ова беше дадена согласност 

за ваков вид на измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година. 

 

3. Барање согласност за дообезбедување на финансиски средства за предмет на договор за јавна 

набавка Услуга за осигурување на имот, 

Комисијата побара објаснување за оваа точка од стручните служби по што беше повикано 

одговорното лице кое објасни дека поради потребите на Агенцијата за електронски комуникации, 

беше спроведена јавна набавка на услуга за осигурување на имотот на АЕК. По завршување на 

електронската аукција се појавија поголеми разлики од проценетите вредности се увиде дека има 

потреба од зголемување на проценетата вредност за јавна набавка за услуга на осигурување на 

имотот на АЕК. Ова барање е од причини што доколку се поништи постапката времетраење за 

спроведување на повторна постапка е околу 3 месеци, при што би се довеле во ситуација или да 

нема осигурување на имотот што законски е недозволиво, или да се направи Анекс на Договор за 

услуга на осигурување на имотот. Во случај доколку се поништи постапката и повторно се 

спроведе можно е да се добијат исти или слични понуди што на крај повторно ќе биде потребно да 

се обезбедат дополнително финансиски средства и дополнителни нови три месеци постапка како 

и дополнителни финансиски средства за Анекс. Според ова за останатите шест месеци има 

доволно финансиски средства за да се исплати премијата за осигурување, по ова беше дадена 

согласност за ваков вид на набавка. 

 



 

 

4. Барање согласност за јавна набавка на Консултантски  услуга за воведување на  Систем за 

управување со квалитет-Common Assessment Framework;  

Комисијата побара објаснување за оваа точка од стручните служби по што беше повикано 

одговорнато лице кое објасни дека имајќи ги во предвид законските обврска за имплементација на 

Common Assessment Framework - Воведување на заедничка рамка за процена на работењето и 

давањето на услуги во државната администрација – CAF согласно Законот за воведување на 

систем за управување со квалитетот и заедничка рамка за процена на работењето и давањето 

услуги во државната служба и подзаконските акти донесени од Министерот за информатичко 

општество и администрација- Упатство за подготвување и донесување на План за подобрување 

на состојбата во постапката за заедничката рамка на процена Бр.02-1964/1 од 08.07.2013, 

Упатство за приоретизација на мерките за подобрување на состојбата со нивен избор  Бр.02-

1965/1 од 08.07.2013 год. и Упатство за воведување на Заедничка рамка на процена, формирање 

и работа на тим за процена, процена на состојбите и подготвување на извештај за состојбите 

Бр.02-1963/1 од 08.07.2013 година, се има јавено потребата од ваков вид на набавка по што 

членовите дадоа согласност. 

5. Барање согласност за јавна набавка на Консултантски услуги за трансформација на ISO 9001:2008 

во ISO 9001:2015; 

Комисијата побара објаснување и за оваа точка од стручните служби по што беше повикано 

одговорнато лице кое објасни дека меѓународниот стандард ISO 9001:2008 е валиден до 

септември 2018 година и влегува во сила новата верзија ISO 9001:2015 со нови барања за кои е 

потребно усогласување и преработка на целиот Систем за управување со квалитет. Согласно 

Законот – АЕК мора да го има овој систем. По ова комисијата даде согласнот за оваа точка. 

6. Разно. 

Немаше расправа по оваа точка. 

 

Состанокот заврши на 09.05..2018 во 18:30 часот. 

Гордана Клинчарова, претседател___________ 

Петар Есмеров, член______________________ 

Горан Велинов , член____________________ 

Дешира Имери, член_____________________ 

 


