
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од шестиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 08.05.2020 во 17 часот, по телефонски пат.  

Согласно деловникот за работа на Комисијата, Претседателот ги испрати пристигнатите 

материјали до сите членови на Комисијата, како и Предлог дневниот ред. 

 

Дневниот ред имаше 8 точки и тоа: 

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

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

3. Одлука за измена и дополнување на Годишната програма за работа и финансискиот план за 

2020 година; 

4. Одлука за користење на нереализираните средства од годишниот финансиски план на 

Агенцијата за електронски комуникации од 2019 година; 

5. Измена на планот за Јавни набавки за 2020 година; 

6. Разгледување на барањето поднесено од ОТА; 

7. Разгледување на барањата поднесени од Болница 8ми септември; 

8. Разно.    

Откако претседателот на Комисијата имаше воведно излагање по однос на предложениот 

Дневен ред, сите членови на Комисијата го усвоија истиот. 

После тоа едногласно се усвои Записникот од петтиот состанок на Комисијата. 

Членовите на Комисијата, по разгледување на коментарите дадени од страна на засегнатите 

страни/операторите, како и нивните забелешки, а по спроведена јавна расправа, ја донесоа 

одлуката за измена и дополнување на Годишната програма за работа и финансискиот план за 

2020 година. Членовите на Комисијата ја донесоа и Одлуката за користење на нереализирани 

средства од Годишниот финансиски план на АЕК од 2019 година.  

Членовите на Комисијата дадоа согласност за Измена на планот за јавни набавки за 2020 

година и побараа од директорот на АЕК информација за тоа дали има пропуст во начинот на 



 

објавување на предметната јавна набавка, согласно забелешките дадени од БЈН, на кое 

директорот појасни дека нема пропуст во така спроведената постапка. 

По барање на еден член на Комисијата, останатите членови се согласија да повторно се 

воведе пракса во работењето на Комисијата, да пред спроведување на секоја поединечна јавна 

набавка, членовите на Комисијата да бидат информирани за таа јавна набавка, со  приложување 

на целокупната тендерска документација на разгледување. 

Во поглед на барањето на ОТА за исплата на средства за 2020 година, директорот на АЕК 

информираше за статусот, како и мислењето добиено од МИОА. Дилемата е дали за оваа 

година треба да се исплатат средства за работењето на ОТА или со самата исплата во 2019 

година, кога се земени во предвид приходите од таа година, веќе е исполнета обврската. Ова 

заради правните нејасностии, кои произлегуваат од законските формулации. Претседателот на 

Комисијата кажа дека за него нема дилема дека измената на законот, се однесувала само за 

регулирање на плаќањето на надоместоците кон ОТА во 2019 година и дека сега треба да се 

започне со редовна исплата на надоместокот кон ОТА. Во секој случај сите се согласни дека е 

потребна новела на законот и дека плаќањето кон ОТА треба да се уреди со материјалниот 

закон со кој е уредено работењето на ОТА, а не со ЗЕК. Се побара од директорот на АЕК да 

постапи согласно закон и да се обрати до Владата за мислење по однос на одредбата од 

законот, бидејќи во овој период Собранието е распуштено, а Владата има основ за носење на 

Уредби со законска сила.  

Во поглед на барањата за донација поднесени од ГОБ 8ми септември, членовите на 

Комисијата едногласно ги одобрија истите и ги задолжија службите во АЕК да постапат согласно 

Уредбите со законска сила и Законот за донациите и спонзорства, кои ја регулираат оваа 

материја. 

Под точка Разно, беше усвоена Одлука за донирање на средства во Солидарниот Фонд за 

справување со последиците од Ковид-19 во висина од  55.000.000,00 денари. 

Исто така Комисијата го задолжи директорот на АЕК, да АЕК го исплати законскиот 

надоместок кон членовите на Комисијата за месец март, од причини што Уредбата со законска 

сила бр. 44-2867/1 од 06.04.2020 година е објавена во Службен весник на РСМ бр.94 од 

07.04.2020 година. 

Стевица Јосифовски, претседател___________  

Гордана Клинчарова, член _____________________ 



 

Ервин Реџепагиќ, член______________________ 

Дешира Имери, член ______________________  

Горан Велинов, член ______________________ 

 

Наш број________________ 

Скопје 08.05.2020 год. 


