
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од тринаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

претседателот на Комисијата се одржа на 20.11.2018 година, со почеток во 16:45 часот во 

просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

На состанокот присуствуваа 

1. Гордана Клинчарова, претседател 

2. Петар Есмеров, член 

3. Дешира Имери, член 

4. Сашо Димитријоски, Директор на АЕК, 

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

Членовите Горан Велинов и Славе Веловски беа оправдано отсутни. 

На состанокот се работеше по предложениот дневен ред: 

 

1. Усвојување на Записникот од дванаесетиот состанок на Комисијата одржан на 30.10.2018 и 

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

на АЕК; 

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

дневниот ред. 

2. Барање согласност за јавна набавка на услуга за мобилна телефонија; 

Имајќи во предвид дека веќе истекува важечкиот договор за услугата – мобилна телефонија а 

како е предвидено во планот за јавни набавки, членовите дадоа согласност за отпочнување 

на оваа набавка. 

3. Разгледување на третиот квартал за работата на Агенцијата; 

Извештајот беше презентиран од страна на Директорот кој особено даде акцент на Секторот 
за регулатива кој во овој квартал има направено Анализа на релевантен големопродажен 
пазар за услуга за завршување на повик во јавна  телефонска мрежа на фиксна локација за 
која анализа нацрт документот е завршен, одобрен од директорот и испратен до Комисијата 
за заштита на конкуренцијата за добивање на мислење. Исто така направена е Анализа на 
релевантен големопродажен пазар за услуга за започнување на повик во јавна  телефонска 
мрежа на фиксна локација за која исто така нацрт документот е завршен, одобрен од 
директорот и испратен до Комисијата за заштита на конкуренцијата за добивање на мислење. 
Во тек е спроведување на анализа на релевантен големопродажен пазар за услуга за 



 

транзитирање во јавна  фиксна телефонска мрежа. Се работи и на развој на модел за 
тестови за економска репликабилност на големопродажни услуги и определување на WACC. 

Секторот за телекомуникации има спроведено надзор на операторите во насока на проверка 
на Референтните понуди за битстрим пристап и препродажба на битстрим услуга од аспект 
на нивната усогласеност со последната понуда која е објавена на нивната официјална веб 
страна како и надзор на операторите во насока на проверка на Референтните понуди за 
интерконекција од аспект на нивната усогласеност со последната понуда која е објавена на 
нивната официјална веб страна. Исто така во фаза е на завршување на проектот за мерење 
на квалитет на услуга на интернет во фиксна мрежа со подготовка на правилникот за 
контрола и мерење параметри за квалитет на услуга за интернет пристап преку јавни фиксни 
електронски комуникациски мрежи. Зема учество во проектот „Надградба на постоечки ГИС 
систем со подсистеми за визуелизација и анализа на резултати од мерења на нејонизирачко 
зрачење“. Одржани се состаноци и консултации со оператори во врска со доставување на 
податоци и информации за постоечка електронска комуникациска мрежа за обезбедување на 
пренос со брзини поголеми од 30 Mbps и планирани инвестиции за периодот од следните три 
години како и состаноци и консултации со оператори во врска со доставување  на  минимален  
сет  на  податоци  согласно измената и дополна на Правилникот за начинот на изградба на 
јавните електронски комуникациски мрежи и придружни сретства. 

Секторот за радиокомуникации изврши 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. Околу дигиталната дивиденда 2 (694-790 MHz) работната група составена 
од претставници на АЕК, ЈП МРД и Оне.Вип работеше на имплементација на одлуката на 
Европскиот Парламент 2017/899 од 17.05.2017, (Decision (EU) of the European Parliament of the 
Council on the use of 470-790 MHz frequency band in the Union). Работната група подготви 
временска рамка за извршување на промените за да се ослободи опсегот 694-790 MHz 
најдоцна до 01.07.2020. Временската рамка е поднесена како предлог до Работната група за 
утврдување мерки и активности потребни за воведување на 5G мобилна технологија во 
Република Македонија. Секторот исто така 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 подготвен е Нацрт текст на 
документот кој ги содржи сите предлози од членовите на работната група. Овој нацрт текст е 
доставен до МИОА за понатамошно процесуирање. 

Службата за информатика технологија имаше активности за Надзор на безбедноста и 
интегритетот се извршуваат врз основа на член 166 од Законот за електронските 
комуникации (Службен Весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), како и Правилникот за 
обезбедување на безбедност и интегритет на јавните електронски комуникациски мрежи и 
услуги. Согласно овие активности операторите превземаат мерки и активности опишани во  
Политиката за безбедност со која се потврдува: - Менаџирање со генералните безбедности 
ризици, -Заштита на крајните корисници, -Одржување на достапност на мрежата, -Безбедност 
и интегритет на личните податоци. 

 
4.  Разно. 

По оваа точка Директорот на Агенцијата ги запозна членовите на комисијата за моменталната 
ситуација со изградбата на Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофрекфении 
на територија на Република Македонија, како и за извршената донација на Јавното 
сообраќајно претпријатие Скопје по кој договор за донација Јавно сообраќајно претпријатие 
не постапува, односно како примателот на Донацијата, е согласен да ги прими донираните 



 

средства и истовремено е обврзан дека донираните средства нема да ги користи за други цели 
освен за намената за која се утврдени, и дека истите ќе ги користи строго наменски во функција 
за изградба на Панорамското тркало со придружни објекти и мостови. Доколку, по било кој 
основ, не се оправда јавниот интерес односно се утврди дека донираните средства се користат 
спротивно на својата намена, Давателот на донацијата, има право од Примателот на донацијата 
да бара поврат на финансиските средства во полниот износ што бил дониран. Имајќи во предвид 
дека во неколку наврати Агенцијата како Давател на донацијата се има обратено до Јавното 
сообраќајно претпријатие Скопје а по кои дописи нема никаков одговор доведени сме во 
ситуација да се испрати опомена пред тужба поради не почитување на договните обврски. 

 

Состанокот заврши на 20.11.2018 во 18:15 часот. 

 

Гордана Клинчарова, претседател___________ 

Петар Есмеров, член______________________ 

Дешира Имери, член____________________ 

 

 

 


