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З  А  П  И  С  Н  И  К 

од петнаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

претседателот на Комисијата се одржа на 10.09.2019 година, со почеток во 17:00 часот во 

просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

 

На состанокот присуствуваа 

1. Стевица Јосифовски, претседател 

2. Горан Велинов, член 

3. Дешира Имери, член 

4. Гордана Клинчарова, член 

5. Ервин Реџепагиќ, член 

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

 

На состанокот беше предложен следниот дневен ред: 

1. Усвојување на дневниот ред за петнаесетиот состанок на Комисијата на АЕК; 

2. Усвојување на записникот од четиринаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата; 

3. Барање согласност за јавна набавка на Одржување и сервисирање на ПП опрема во деловните 

простории на АЕК; 

4. Барање согласност за јавна набавка на чистење на септичка јама;  

5. Барање за дообезбедување на средства по Договор број 0507-1420/31; 

6. Барање за дообезбедување на средства по Договор број бр.0507-920/20; 

7. Барање согласност за јавна набавка за организација на натпревар за сајбер безбедност; 

8. Барање согласност за јавна набавка на едукативни видеа за сајбер безбедност; 

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

10.  Барање согласност за јавна набавка на Консултантски услуги за воведување на  ISO 27001  

стандард за информациска безбедност; 
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11.  Барање согласност за јавна набавка на Сертификација на ISO 27001  стандард за 

информациска безбедност; 

12. Разгледување на кварталниот извештај за работатата на Агенцијата; 

13.  Разно. 

 

Претседателот на Комисијата ја стави првата точка за разгледување, усвојување на дневниот ред, по 

што беше едногласно усвоена. 

 

По втората точка, претседателот предложи да биде усвоена скратената верзија на Записникот која ја 

има доставена до останатите членови на Комисијата преку електронска комуникација со е-маил. 

Заедно со тој записник кој ќе биде објавен на веб страната на аек ќе бидат објавени и одлуките за 

именување и разрешување на претседателот на комисијата. Образложението за причините за 

разрешување на досегашниот претседател Гордана Клинчарова, јавно нема да бидат објавени. Се 

повикува членот на комисијата Гордана во рок од 5 дена да достави свое произнесување по однос на 

причините кои се доставени и со нејзина согласност ќе бидат објавени на веб страната на АЕК. Овој 

предлог се стави на гласање, тројца гласаа за: Стевица Јосифовска, Ервин Реџепагиќ и Дешира 

Имери и двајца гласаа воздржано и тоа Гордана Клинчарова и Горан Велинов. 

По ова збор побара членот Горан Велинов. 

Горан Велинов истакна: 

„Мојата воздржаност по однос на записникот се должи на тоа што на овој состанок беше разрешен 

Претседателот на Комисијата и беше донесен заклучок за поведување на постапка за разрешување 

на директорот, но со аргументи изнесени на самиот состанок дека тоа е направено неосновано или 

незаконски, последната верзија на записникот не е соодветна. Сметам дека треба да се објави 

проширена верзија на записникот што беше и досегашна пракса за објавување на записниците од 

комисијата. На самиот состанок јас истакнав дека образложението на Стевица Јосифовски е 

базирано на наводни процедурални пропусти што ако се прифатат како основи за разрешување на 

Претседателот на Комисијата, во иднина на сличен начин неосновано или недокажано ќе може да 

биде сменет било кој претседател или член на Комисијата. Јас сум категорично против воведување 

на ваков начин на работење на Комисијата.“ 
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По ова се премина на третата точка од записникот јавна набавка на Одржување и сервисирање на 

ПП опрема во деловните простории на АЕК; 

Имајќи во предвид дека е предвидена набавка во планот и се предвидени средства за истата, 

согласно техничката спецификација, истата беше усвоена од Комисијата. 

По основ на четвртата точка јавна набавка на чистење на септичка јама, членовите дадоа согласност 

по истата.  

По основ на 5та точка членовите на комисијата предложија точката да биде одложена за следниот 

состанок на кој ќе биде повикано одговорното лице, односно лице овластено за следење на 

договорот за занатско градежни работи склучен со МЗТ Инженеринг ДОО Битола. На тој состанок 

одговорното лице за следење на овој Договор ќе го образложи целокупниот процес поврзан со овој 

проект, досегашните осум анекси кон тој Договор како и потребата од зголемување на вредноста на 

овој Договор. Со цел поголема ефикасност на дискусијата поврзана со оваа точка на следниот 

состанок се задолжува одговорното лице во рок од 5 дена од објавувањето на овој записник да 

достави писмена информација до членовите на комисијата поврзана со овој проект. Во исто време за 

следниот состанок на комисијата поврзано со оваа точка да се обезбеди мислење од секторот за 

јавни набавки дали е согласно законот за јавни набавки. 

Предлогот за одлогање беше едногласно усвоен. 

По 6та точка, членовите на комисијата едногласно ја усвоија. 

Членовите на комисијата го задолжија Директорот на АЕК во иднина секоја предлог одлука за измена 

на тековна јавна набавка и за нова набавка задолжително да биде парафирана од одделението за 

јавни набавки.  

По однос на 7та точка, јавна набавка за организација на натпревар за сајбер безбедност, членовите 

едногласно ја усвоија оваа набавка имајќи во предвид дека е предвидена во планот за јавни набавки. 

По 8та точка, откако беше разгледан материјалот членовите едногласно ја усвоија и оваа точка. 

По однос на јавната набавка на здравствени прегледи на вработените во АЕК, Претседателот на 

Комисијата предложи да се усвои со што се задолжува секторот за човечки ресурси да ги зајакне и 

квалитативните и квантитативните спецификации за јавната набавка. 
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По однос на 10та точка јавна набавка на Консултантски услуги за воведување на  ISO 27001  

стандард за информациска безбедност, членовите на комисијат дадоа согласнот за оваа набавка. 

Имајќи во предвид дека се усвои набавката на Консултантски услуги за воведување на  ISO 27001  

стандард за информациска безбедност, членовите дадоа согласност по 11та точка односно 

Сертификација на ISO 27001  стандард за информациска безбедност. 

Кварталниот извештај беше разгледан од членовите на Комисијата.  

Под точката разно Членовите на Комисијата го задолжија Директорот на АЕК за следниот состанок на 

Комисијата да достави информација за статусот на реализација на проектот поврзан со Изградба на 

антенскиот систем за контрола и мониторинг на радиофрекфенции на територија на Република 

Македонија.  

Членовите ја задолжија стручната служба во АЕК во рок од 7 дена од објавување на записникот да 

даде информација за статусот на измените на статутот на неговите измени согласно уставните 

измени на името на државата како и со законот за јазиците на РСМ. 

По однос на барањето за донација од радиоаматерски сојуз, се констатира дека е безпредметна 

бидејќи веќе настанот за кој се побарани средствата е одржан. 

  

По ова состанокот на комисијата заврши во 20:10 часот. 

  

 

Стевица Јосифовски, претседател________________ 

Горан Велинов, заменик претседател________________ 

Гордана Клинчарова, член______________________   

Дешира Имери, член ______________ ____________ 

Ервин Реџепагиќ, член__________________________         

 

Наш број________________ 

Скопје 10.09.2019 год. 


