
 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од единаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

претседателот на Комисијата се одржа на 08.07.2019 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, 

8. Владимир Велковски-Раководител на Сектор за финансии, 

 

На состанокот се работеше по предложениот дневен ред: 

1. Усвојување на Записникот од десетиот состанок на Комисијата одржан на 11.06.2019 година и 

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

на АЕК; 

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

ред. 

2. Одлука за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на 

Агенцијата за електронски комуникации од 2018 година; 

Беше разгледана предлог одлуката за користење на нереализираните средства и истата би 

била потпишана по усвојување на измената на Годишниот финансиски план на Агенцијата за 

електронски комуникации за 2019 година. 

 

 

 



 

 

3. Предлог измена на Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации 

за 2019 година; 

Околу делот за предвидените средства за ОТА, претседателот на комисијата праша како е 

направена пресметката за оваа ставка од финансискиот план, на што раководителот даде 

објаснување дека тоа е проекција согласно процентуалните вредности предвидени во 

законот. Раководителот на секторот објасни дека околу настанатата дилема која се појави за 

тоа дали е потребно да се чека измената на Годишниот Финансиски план и неговото 

усвојување по истекот на рокот за јавна расправа од 30 дена, секторот за финансии се 

обратил до Државниот завод за ревизија кој во својот одговор сугерира да се направи измена 

на Годишниот Финансиски план и откако истиот биде усвоен од страна на Комисијата да се 

пристапи кон исплата на средствата. Членот на Комисијата Стевица Јосифовски истакна дека 

неговото мислење е дека нема потреба да се чека 30 дена јавна расправа, бидејќи барањето 

за ваква исплата се темели на измената на законот. Запрашан раководителот дали има 

можност за итно постапување/исплата на средствата за оперативно-техничката агенција, 

раководителот одговори нека не гледа можност за таква исплата пред истекот на 30 дена за 

јавна расправа. 

Членот на комисијата Горан Велинов предложи да се побара мислење до законодавниот 

орган во однос на измените на законот за електронски комуникации поточно за толкување на 

членот 1 законот за изменување и дополнување на законот за електронски комуникации каде 

е дефинирано „...како и дел од средствата остварени согласно со членот 31 од овој закон во 

висина до 10%...“. Прашањето да се однесува на тоа како би се утврдувал процентот кој би се 

исплаќал ДО 10%, или можеби станува збор за печатна грешка. 

Претседателот на комисијата разви дискусија околу данокот на добивка, и како би се 

пресметувал во ваква ситуација во која се наоѓа агенцијата во делот на префрлање на 

средствата на ОТА. 

 

 

Раководителот на сектор и Директорот на Агенцијата истакнаа дека во законската обврска не 

постојат рокови за префрлање на предвидените средства, и што и да се превземе би било на 

квартално или полугодишно ниво.Бидејќи се разви голема дискусија, членовите побараа да 

им бидат доставени сите мислења од независни консултантски куќи како и мислењето од 



 

Државниот завод за ревизија, па откако би ги разгледале би можеле да се продолжи со 

состанокот. Седницата беше прекината на 08.07.2019 во 20:00 часот. 

 

Седницата продолжи на 09.03.2016 во 13:20 часот. 

На состанокот присуствуваа сите членови, Директорот на Агенцијата и раководителот на 

секторот за финансии. 

Беа разгледани мислењата од консултантските куќи како и мислењето од Државниот завод за 

ревизија и беше заклучено дека сите го нотираат моментот на неопходна измена на 

годишниот финансиски план. 

Членот на комисија Ервин Реџепагиќ постави прашање дали има можност да се резервираат 

средства и да се обезбедат средствата, раководителот на финасии образложи дека нема 

можност. 

 

Бидејќи од стручните служби нема друг предлог Претседателот на комисијата предложи да се 

гласа по доставениот предлог измени на годишниот финансиски план. Сите членови гласаа 

за усвојување на предлог измените на годишниот финансиски план со тоа што членот на 

комисијата Стевица Јосифовски побара во записник да влезе оваа забелешка:  

„Сметам дека треба да се најде начин и дека не се сложувам да се чека 30 дена за јавна 

расправа, односно контото 430 кое е предвидено во измената на планот треба да влезе во 

сила веднаш. Сметам дека делот кој АЕК треба да го подмири кон ОТА согласно измената на 

ЗЕК сл.весник 98/2019 треба да бидат исполнети веднаш. За истото стручните служби на АЕК 

да дадат соодветен предлог како да се исполни обврската бидејќи истата е согласно Закон.“ 

4. Барање согласност за јавна набавка на регистрација на моторни возила; 

Членовите дадоа согласност за ваквиот вид на набавка. 

5. Барање согласност за јавна набавка на ГИС портал; 

Членот на комисијата Стевица Јосифовски смета дека ваков вид на набавка нема да 

допринесе кон поквалитетно работење на службите на Агенцијата, но имајќи во предвид дека 

истата е предвидена во планот за јавни набавки и во годишниот финансиски план, членовите 

дадоа согласност. 

6. Барање согласност за јавна набавка на видео систем за соработка; 

Членовите дадоа согласност за ваквиот вид на набавка. 



 

7. Барање согласност за јавна набавка на клима уреди и филтри за раменување на топлина  

рекуператори за КМЦ Зајчев Рид; 

Членовите дадоа согласност за ваквиот вид на набавка. 

8. Разно 

По оваа точка немаше дискусии.  

Состанокот заврши на 09.07.2019 во 15:45 часот.  

 

Гордана Клинчарова, претседател________________ 

Горан Велинов, заменик претседател________________ 

Дешира Имери, член __________________________ 

Ервин Реџепагиќ, член__________________________    Наш број ________ 

Стевица Јосифовски, член______________________        Скопје 09.07.2019 год. 


