
 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од осмиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

претседателот на Комисијата се одржа на 14.05.2019 година, со почеток во 17:00 часот во 

просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

 

На состанокот присуствуваа 

1. Гордана Клинчарова, претседател 

2. Горан Велинов, член 

3. Дешира Имери, член 

4. Стевица Јосифовски, член 

5. Ервин Реџепагиќ, член 

6. Сашо Димитријоски, Директор на Агенцијата, 

7. Бојана Стефановска- Советник за правни работи-во својство на записничар, 

 

На состанокот се работеше по предложениот дневен ред: 

1. Усвојување на Записникот од седмиот состанок на Комисијата одржан на 15.03.2019 година и 

усвојување на предлог дневниот ред за осмиот состанок за 2019 година на Комисијата на 

АЕК; 

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

 

2. Барање согласност за јавна набавка на надворешна контрола на информацискиот систем и 

информатичката инфраструктура од аспект на заштита на личните податоци; 

Од страна на Директорот на Агенцијата беше презентирано дека станува збор за набавка која 

е согласно напатствијата на ИСО процедурите, односно наложена е надворешна контрола на 

секои три години на информацискиот систем и информатичката инфраструктура од аспект на 

заштита на личните податоци, по што се даде согласност за оваа набавка. 

 

 

 



 

 

3. Барање согласност за јавна набавка на курирски услуги – брза и приоритетна пошта за 

меѓународен сообраќај;  

Откако беше разгледано барањето за спроведување на овој вид на набавка комисијата даде 

согласност за истата. 

4. Барање согласност за јавна набавка на услуга Обуки за информациска безбедност; 

Директорот на Агенцијата ги информираше членовите на комисијата дека станува збор за 

набавка на услуга обуки за информациска безбедност за вработените во МКД ЦИРТ како и за 

сите корисници на МКД ЦИРТ како што се оператори, банки, државните органи, по што 

членовите дадоа согласност. 

5. Барање согласност за јавна набавка на услуга поправка и сервисирање на службени моторни 

возила; 

Откако беше разгледано барањето за поправка и сервисирање на службени моторни возила 

како и листата на возила членовите реагираа на дотрајаноста на возилата имајќи ја во 

предвид и годината на производство на истите која во просек се движи од 2001 до 2005 

година, и сугерираа да се поведе постапка за нивно отуѓување/расходување како би се 

намалиле трошоците за нивна поправка и сервисирање. По ова се даде согласност за оваа 

набавка. 

6. Барање согласност за јавна набавка на услуга превентивно одржување на Централниот 

систем за преносливост на броеви; 

Имајќи ја во предвид неопходноста за оваа услуга како и фактот дека истата е предвидена во 

планот за јавни набавки за оваа година комисијата даде согласност за оваа набавка. 

7. Презентација на извештајот за работата на Агенцијата за првиот квартал од 2019 година; 

Од страна на директорот беше презентиран кварталниот извештај за работата на Агенцијата 

и особен акцент се даде на извештајот од секторот за финансии каде се презентираа 

досегашната наплата, процентот на реализација за овој квартал, како и беа разгледани 

ненаплатените побарувања од страна на коминтентите и беше побарано од раководителот на 

секторот за финансии да даде прецизен извештај за сите должници поединечно со картици 

од секторот по основ на долг за радифрекфенции, за надзор, за нумерација, долг од 

вработените, и по утужени предмети. 



 

 

 

8. Разно 

По оваа точка беше разгледан дописот од Генералниот Секретаријат на Владата со кој 

бараат да се произнесе Агенцијата по однос на надоместокот за користење на 

радиофрекфенции за 2015 година односно за исплата на каматата по пресуда на 

Апелациониот суд Скопје. Раководителот на секторот за финансии ги запозна членовите на 

комисијата со историјата на предметот, па како предметот го има водено Адвокатска 

канцеларија, се донесе заклучок да се побара мислење во врска со дописот и тоа во рок од 

10 дена. 

Исто така беше разгледан дописот од ЈСП СКОПЈЕ Скопје, по однос на моментална состојба 

на проектот „панорамско тркало“ како и финансискиот извештај доставен заедно со барањето 

за преименување на проектот и пренамена на средствата. Имајќи ги во предвид законските 

одредби од законот за донации, членовите на комисијата донесоа заклучок да ги задолжат 

службите во Агенцијата да се обратат до Министерството за Правда како надлежно 

министерство за спроведување на законот за донации, со кој допис би се добиле насоки за 

постапување по однос на барањето од ЈСП Скопје. Исто така го задолжија секторот за правни 

работи да изготви мислење по овој допис, а и да се обезбеди официјално мислење од 

адвокатска канцеларија. 

Потоа, под точката разно се разгледа и приговорот/барањето за проверка на пресметката на 

додатокот за работен стаж утврден согласно законот за работни односи од вработена во 

Агенцијата. Откако беше разгледан приговорот а имајќи ги во предвид укажувањата на 

раководителот на секторот за финансии дека таа пресметка се изготвува врз основа на 

добиена потврда од фондот за пензиско и инвалидско осигурување, членовите донесоа 

заклучок да се одбие приговорот на вработената и за ова да се извести административниот 

службеник согласно процедурите и законските одредби. 

Од претседателот на комисијата беше презентирано и барањето од Правниот факултет од 

Кичево за донација, која беше одбиена имајќи во предвид дека во финансискиот план за 2019 

не се предвидени средства за донации. 

Наредно беше барањето од АПЕММ со кое се обраќаат до комисијата и бараат намалување 

на надоместокот за користење на радиофрекфенции, која иницијатива/барање е веќе 



 

разгледувана од страна на стручните служби и по истата е одговорена, по што се донесе 

заклучок дека оваа иницијатива е беспредметна. 

Под оваа точка беше разгледано и барањето од Директорот за одобрување на денови за 

одмор, по кое се даде согласност. 

Членот на комисија Дешира Имери побара од службите да ја информираат комисијата на 

наредниот состанок до каде е Агенцијата за електронски комуникации со имплементација на 

законот за јазиците. 

Наредниот состанок на комисијата се закажува за 27.05.2019 година со почеток од 17:00 

часот во просториите на административниот објект на Агенцијата за електронски 

комуникации. 

 

Состанокот заврши на 14.05.2019 во 19:45 часот. 

 

Гордана Клинчарова, претседател_______________ 

Горан Велинов, член __________________________ 

Дешира Имери, член __________________________ 

Ервин Реџепагиќ, член__________________________ 

Стевица Јосифовски, член______________________ 


