
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од седмиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

Седмиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од 

претседателот на Комисијата се одржа на 01.06.2018 година, со почеток во 12:30 часот во 

просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

На состанокот присуствуваа 

1. Гордана Клинчарова, претседател 

2. Петар Есмеров, член 

3. Горан Велинов, член 

4. Славе Веловски, член 

5. Сашо Димитријоски, Директор на АЕК 

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

Дешира Имери беше оправдано отсутна. 

На состанокот се работеше по предложениот дневниот ред: 

 

1. Усвојување на Записникот од шестиот состанок на Комисијата одржан на 09.05.2018 и 

усвојување на предлог дневниот ред за седмиот состанок за 2018 година на Комисијата на 

АЕК; 

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

 

2. Презентација на првиот квартален извештај од 2018 година, за активностите на агенцијата за 

електронски комуникации. 

Откако беше презентиран првиот квартален извештај од 2018 година, за активностите на 

агенцијата за електронски комуникации од страна на стручните служби на АЕК, Комисијата 

едногласно го прифати и усвои првиот квартален извештај од 2018 година. 

 

3. Предлог одлука за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план 

на Агенцијата за електронски комуникации од 2017 година 

 
Во согласност со Законот за електронски комуникации (Сл. Весник на РМ бр. 39/2014,  

188/2014, 44/2015, 193/2015,11/18 и 21/18) беше донесена Одлука на користење на 

нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски 



 

комуникации од 2017 година, кои произлегуваат од Годишната сметка на Агенцијата за 

електронски комуникации за 2017 година, при што се утврдени вишок финансиски средства 

од минати години во износ од 53.471.514,00 денари и вишок на финансиски средства од 

претходна година во износ од 71.803.679,00 денари по оданочување, или вкупно 

125.275.193,00 денари, како нереализирани средства од Годишниот финансиски план за 2017 

година, и истите во Годишниот финансиски план за 2018 година да се распределат по 

расходни ставки и објави на web страната на АЕК за јавна расправа. 

Вкупно со сите зголемувања и намалувања на состојбата на финансиските средства 

вредноста изнесува 125.275.193,00 денари. 

 
 
 

4. Предлог Измена на Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации 
за 2018 година 

 
Од страна на Стручните служби на Агенцијата за електронски комуникации (Сектор за 

финансии) беше доставен, Измена и дополнување на Годишниот финансиски план за 2018 

година.  

Согласно член 29 точка (8) од Законот за електронските комуникации (службен весник на 

Република Македонија бр. 39/14, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/18 и 21/18), 

нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски 

комуникации од 2017 констатирани со  Годишната сметка на Агенцијата за електронски 

комуникации за 2017 година, при што се утврдени вишок финансиски средства од минати 

години во износ од 53.471.514,00 денари и вишок на финансиски средства од претходна 

година во износ од 71.803.679,00 денари по оданочување, или вкупно 125.275.193,00 денари, 

како нереализирани средства од Годишниот финансиски план за 2018 година и со нивно 

распределување како и преструктуирање на планираните и одобрени износи за зголемување 

и намалување на расходни и приходни категории, и со тоа Вкупните планирани расходи со 

Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 година се 

изменуваат од 475.555.000 денари на 601.830.193 денари, како и  Вкупните планирани 

приходи со Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2018 

година се изменуваат од 475.555.000 денари на 601.830.193 денари.  

Од дадениот предлог Комисијата даде забелешка да не се зголемуваат средствата на конто 

405 – репрезентација – за Конференција – Хакатон за потребите за ЦИРТот во износ од 



 

500.000 денари. Овие средства да се пренаменат во контото за Изградба на Антенски систем 

за контрола и мониторинг на радиофреквенции. Средствата за Конференцијата – Хакот за 

потребите на ЦИРТ да се искоритат од конто 417990 – Други договорни услуги.  

Од страна на Стручните служби на Агенцијата за електронски комуникации (Сектор за  

финансии) беше веднаш направена измената по предлогот на Комисијата и Измената на 

Годишниот финанансиски план на АЕК за 2018 год. се објави на web страната на АЕК 

 
 

5. Барање согласност за отпис на побарување – годишен надоместок за користење на 

радиофреквенции, годишен надоместок за користење на скратаен број, врз основа 

Известување од Централен Регистар на РМ. 

Врз основа на член 19 алинеа 9 од Законот за електронски комуникации (Службен  весник на 

Република Македонија бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015, 11/18 и 21/18), член 15 од Статутот на 

Агенцијата за електронски комуникации а по однос на Вашето барање, Комисијата дава 

согласност за Отпис на побарување – годишен надоместок за користење на 

радиофреквенции, годишен надоместок за користење на скратаен број, врз основа 

Известување од Централен Регистар на РМ. 

 Ова е во согласност со даденото мислење со Ревизорскиот извештај за 2017година.  

 

6. Барање согласност за јавна набавка на Информатичка опрема.  

 

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

повикано одговорнато лице кое објасни дека, Агенцијата за електронски комуникации има 

потреба од набавка на информатичка опрема со цел безбедност на податоците на Агенцијата 

и воспоставување на секундарна т.н. disaster recovery локација за континуитет во 

работењето. За таа цел потребно е да се набави серверска и активна мрежна опрема со која 

ќе се замени постојната застарена серверска и мрежна опрема на Агенцијата која е постара 

од 9 години, ќе се опреми секундарната локација и ќе се набават решенија за виртуелизација, 

репликација и backup на виртуелните сервери на секундарната локација. Со набавката е 

предвидено како примарна серверска локација да почне да се користи серверската 

просторија во Дирекција на Агенцијата. Секундарната disaster recovery локација би се 

поставила и опремила во објектот на Агенцијата во Штип.  

По ова комисијата даде согласнот за оваа точка. 



 

 

7. Барање согласност за јавна набавка на услуги – Лиценцирани софтвери (за антивирус и  

антислам заштита) 

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

повикано одговорнато лице кое објасни дека, целта на оваа набавка е да се набават лиценци 

за антивирус и анти спам заштита за потребите на Агенцијата за електронски комуникации за 

период од две години. Агенцијата има потреба од интегрирано решение за заштита на 

клиентски персонални и преносни компјутери, сервери и мобилни уреди-смартфони.   

Понудувачот треба да обезбеди на лице-место инсталација на софтверското решение 

и поддршка за време траење на лиценците, со обезбедено контакт лице со седиште во 

Скопје. 

По ова комисијата даде согласнот за оваа точка. 

 

8. Барање согласност за јавна набавка на веб и мобилни апликации.  

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

одговорнато лице кое објасни дека, со оваа набавка се бараат: 

- Изработка на ново интегрирано веб апликативно решение за порталите на Агенцијата за 
електронски комуникации www.aek.mk и www.komuniciraj.mk. 

-     Развој и имплементација на нов дизајн и визуелен идентитет на порталите www.aek.mk и  

      www.komuniciraj.mk.  

-     Миграција на постојните податоци и апликации од порталите www.aek.mk и   

      www.komuniciraj.mk на новата платформа. 

-     Oдржување  на нови портали за aek.mk и komuniciraj.mk   

 

По ова комисијата даде согласнот за оваа точка. 

 

9. Барање согласност за јавна набавка на Сертификација/Ресертификација на Системот за 

управување со квалитет ISO 9001-2008/ISO 9001:2015 

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

одговорнато лице кое објасни дека Тригодишниот договор кој го имавме со 

Сертификационото тело АМ Церт за ресертификација  е завршен, а Сертификатот Ни 

истекува во септември 2018 год. 



 

Согласно законот мора да обезбедиме континуитет во периодите на сертификација и да 

обезбедиме новиот тригодишен договор да биде склучен во јуни 2018, а периодот на 

извршување да започне во 09/2018. 

По ова комисијата даде согласнот за оваа точка. 

 

10. Разно. 

 

Во врска со постапување за продажба на основни средства кои се дотраени и 

расходувани сметководствено, со оглед дека Агенцијата за електронски комуникации е 

формирана од страна на Собранието на РМ, потребно е да се пристапи кон нивнo 

оттуѓување, продажба или давање во отпад. Согласно Законот за користење и располагање 

со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост, согласно 

процедурата потребно е да се добие Одлука од Владата на Република Македонија, но со 

претходно проценети вредности. Стручните служби имаат започнато постапка со соодветно 

Барање до Бирото за судски вештачења на Република Македонија за да се одреди 

проценител согласно со Законот за процена.  

Од страна на Раководителот на финансии е укажано дека до Агенцијата е стигнато 

Известување за Закон за пријавување и евиденција на обврски, утврдено е дека Агенцијата е 

во рамките на овој закон и потребно е да се изврши регистрирање во ЕСПЕО. Во меѓувреме е 

испратен Допис до Министерството за финансии во врска со автентичното толкување, со 

оглед дека Агенцијата не се финансира од Буџетот на Република Македонија. 

 

Состанокот заврши на 01.06..2018 во 16:30 часот. 

 

Гордана Клинчарова, претседател___________ 

Петар Есмеров, член______________________ 

Горан Велинов , член____________________ 

Славе Веловски, член_____________________ 

 

 
 


