
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од дванаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

претседателот на Комисијата се одржа на 30.10.2018 година, со почеток во 11:00 часот во 

просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

На состанокот присуствуваа 

1. Гордана Клинчарова, претседател 

2. Петар Есмеров, член 

3. Горан Велинов, член 

4. Славе Веловски , член 

5. Сашо Димитријоски, Директор на АЕК, 

6. Бојана Стефановска - советник на Директорот за правни работи - во својство на записничар, 

Членот Дешира Имери беше оправдано отсутна. 

На состанокот се работеше по предложениот дневен ред: 

 

1. Усвојување на Записникот од единаесетиот состанок на Комисијата одржан на 28.09.2018 и 

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

на АЕК; 

Записникот од единаесетиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и 

дневниот ред. 

2. Предлог 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; 

Од страна на Директорот на Агенцијата беше објаснато дека станува збор за отпис по 

пристигнато известување за донесени Решенија за бришење на субјекти од страна на 

Централен регистар на Република Македонија и во овој случај мора да се донесе решение за 

отпис, по што членовите гласаа за донесување на ваква одлука.  

3. Барање согласност за измена на Годишниот план за јавни набавки на АЕК за 2018 година; 

За оваа точка беше објаснато дека станува збор за измена во една точка од годишниот план 

за јавни набавки и тоа се однесува на измена од едногодишна на двогодишна набавка по што 

се даде согласност за измена на Годишниот план за јавни набавки на АЕК за 2018 година. 



 

 

 

4. Барање согласност за дообезбедување на финансиски средства потребни за реализација на 

договор за јавна набавка на Информатичка опрема; 

Имајќи во предвид дека Агенцијата нема набавено информатичка опрема за вработените 

повеќе од 6 години а како станува збор за веќе амортизирана опрема членовите дадоа 

согласност за дообезбедување на финансиски средства потребни за реализација на договор 

за јавна набавка на Информатичка опрема; 

5. Донесување на предлог Годишната програма на Агенцијата за 2019 година; 

Раководителот на секторот за финансии го елаборираше делот од Годишната програма на 

Агенцијата за 2019 година и тоа финансискиот план и тоа посебно за секоја ставка. Беше 

даден акцент на обуките особено за CIRT-MKD, обуките за ISO 27000,  за капиталните 

средства се дискутираше и се даде целосно објаснување за планот за нивното реализирање, 

исто така за информатичката опрема, мерната опрема како и опрема за водење евиденција 

на телекомуникациските услуги, по што членовите даде согласност за објава на Годишната 

програма на Агенцијата за 2019 година на web страната на Агенцијата како би отпочнала 

законската обврска за објавување на истата и отварање на јавна расправа по неа. Годишниот 

финансиски план да биде објавен до синтетички конта од 3 цифри колку што се законските 

прописи, а беше разгледан Детален финансиски план со аналитички конта .  

6. Разно. 

По оваа точка немаше дискусија. 

 

Состанокот заврши на 30.10.2018 во 15:30 часот. 

 

Гордана Клинчарова, претседател___________ 

Петар Есмеров, член______________________ 

Горан Велинов , член____________________ 

Славе Веловски, член_____________________ 

 

 

 


