
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од десетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

претседателот на Комисијата се одржа на 17.09.2018 година, со почеток во 16:30 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 АЕК 

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 деветиот состанок на Комисијата одржан на 17.09.2018 и 

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

АЕК; 

Записникот од деветиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и дневниот 

ред. 

2. Доставување на вториот квартален извештај за работата на Агенцијата во 2018 година; 

За активностите на Агенцијата за електронски комуникации од страна на стручните служби на 

АЕК беше презентиран вториот квартален извештај од 2018 година, каде беше појаснато за 

Секторот за регулатива дека има направено Анализа на релевантен големопродажен пазар 

за услуги за завршување на повик во Јавна телефонска мрежа на фиксна локација, Анализа 

на релевантен големопродажен пазар за услуга за започнување на повик во јавна 

телефонска мрежа на фиксна локација, Анализа на релевантен големопродажен пазар за 

услуга за транзитирање во јавна фиксна мрежа и Анализа на релевантен големопродажен 

пазар за услуги за завршување на СМС во јавни мобилни мрежи. Како главни цели и задачи 

на Секторот за правни работи е да одговори на секој допис и барање на Судовите, согласно 

позитивните закони, да обжали Пресуда донесена од Судот, да даде одговор на секоја жалба 

поднесена против АЕК, а воедно и да поднесе тужба за секое постапување спротивно на 



 

прописите и да поднесе Одговор на секоја поднесена тужба против АЕК. Истотака главна цел 

е и водење на управни спорови и следење и учество во постапки кои се во тек за наплата на 

долг пред извршител, нотар и суд. За Секторот за Телекомуникации беше појаснато дека 

покрај обработка на новопристигнати нотификации согласно ЗЕК, како и за ажурирање на 

листата на нотифицирани субјекти што се води во Агенцијата на сите нови нотифицирани 

оператори и даватели на јавни електронски комуникациски услуги, обработка на извештаи за 

квалитет на јавни говорни услуги, обработка на извештаи за квалитет на терминирани и 

преносни сегменти на изнајмени линии, обработка на извештаи за квалитет на разврзан 

пристап на локална јамка (LLU), спроведување на надзор на операторите во насока на 

проверка на Референтните понуди за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга и  

спроведување на надзор на операторите во насока на проверка на Референтните понуди за 

интерконекција за вториот квартал оваа година. Активности спроведени од Секторот за 

радиокомуникации се меѓународна координација на радиофреквенции. Меѓународна 

пријава за координација во ITU на TB3  формулари во опсегот 470-790 MHz заради 

подготовка за публикување во дел Б од циркуларот на ITU. Дополнување на регулаторната 

рамка поради усогласување со Одлуката на Европската  Комисија (2009/449/EC), за 

користење на опсегот 1980 - 2010 MHz / 2170 - 2200 MHz од страна на избраните оператори 

(MSS – CGC) за обезбедување на мобилни сателитски услуги во авиони. По основ на 

објавените документи на јавна расправа одржан е јавен состанок и како краен резултат на 

дополнувањето на регулаторната рамка донесени се следните документи: План за 

изменување и дополнување на планот за доделување и користење на радиофреквенции во 

република македонија (Службен весник на РМ, бр. 88 од 15.5.2018 година), Правилник за 

изменување и дополнување на правилникот за начинот на пресметка на годишниот 

надоместок за користење на радиофреквенции (Службен весник на РМ, бр. 88 од 15.5.2018 

година) и Правилник за изменување и дополнување на правилникот за формата и 

содржината и потребната документација што се доставува со барањето за издавање на 

одобрение за користење на радиофреквенции (Службен весник на РМ, бр. 88 од 15.5.2018 

година). Исто така Работната група составена од претставници на АЕК, ЈП МРД и Оне.Вип 

овој квартал работи на имплементација на одлуката на Европскиот Парламент за Дигитална 

дивиденда 2 (694-790 MHz). Работната група подготви план за промена на фреквенциите на 

радиодифузните ДВБ-Т предаватели и имплементирање на Спогодбата од Годоло. Во 

подготовка е временска рамка за извршување на промените за да се ослободи опсегот 694-

790 MHz најдоцна до 01.07.2020. Правилник за радиофреквенции кои можат да се користат 



 

без одобрение за користење на радиофреквенции. Исто така се работеше на утврдување 

мерки и активности потребни за воведување на 5G мобилна технологија во Република 

Македонија. Во рамките на работната група формирана од МИОА, од страна на АЕК во тек е 

подготовка на Нацрт текст на документот. Секторот за Контрола и мониторинг е задолжен 

за Измерени (мониторирани) емисии од радиостаници, мониторинг од референтни 

мониторинг станици, Асистенции при инспекциски надзор, Извештаи за неправилност, број на 

мерење за нејонизирачко зрачење и извештаи, Редовни мерења на параметрите за квалитет 

по зони (во часови), Број на мерења на параметрите за квалитет по приговор на корисник, 

Редовна контрола на РФ сензорски станици, Редовна контрола на фиксни  станици, Број на 

мерења на покриеност со DVB-T сигнал по приговор, Редовни мерења на покриеност со DVB-

T сигнал број на измерени емисии, надзор и останато. По ова Комисијата едногласно го 

прифати и усвои вториот квартален извештај од 2018 година. 

 

3. Барање согласност за јавна набавка на клиентска информатичка опрема; 

Беше дадена согласност за овој вид на набавка имајќи ја во предвид предвиденоста во 

планот за јавни набавки како и потребата на секторот за нова информатичка опрема. 

4. Барање согласност за јавна набавка на систем за управување со закани; 

Беше дадена согласност за овој вид на набавка имајќи ја во предвид предвиденоста во 

планот за јавни набавки. 

5. Барање согласност за јавна набавка на систем за процена на ранливост; 

Беше дадена согласност за овој вид на набавка имајќи ја во предвид предвиденоста во 

планот за јавни набавки. 

6. Барање согласност за јавна набавка на услуга за сервисирање и одржување на дизел 

агрегати и УПС; 

7. Беше дадена согласност за овој вид на набавка имајќи ја во предвид предвиденоста во 

планот за јавни набавки. 

8. Барање согласност за јавна набавка на канцелариски материјал;  

Беше дадена согласност за овој вид на набавка. 

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



 

Беше дадена согласност за овој вид на набавка имајќи ја во предвид предвиденоста во 

планот за јавни набавки. 

10. Барање согласност за јавна набавка на Ревизија на финансиското работење на АЕК и на 

Компензацискиот фонд за универзална услуга за 2018 година; 

Беше дадена согласност за овој вид на набавка имајќи ја во предвид предвиденоста во 

планот за јавни набавки. 

11. Разно 

Немаше дискусија по оваа точка. 

Состанокот заврши на 17.09.2018 во 18:30 часот. 

 

Гордана Клинчарова, претседател___________ 

Петар Есмеров, член______________________ 

Дешира Имери , член____________________ 

Славе Веловски, член_____________________ 

Горан велинов, член--------------------------------------- 

 

 
 


