
 

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 12.06.2020 во 20:00 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 6 точки и тоа: 

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

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

3. Барање согласност за измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година; 

4. Барање согласност за јавна набавка на услуга  Консултантска услуга за Интегриран Информациски 

Систем на АЕК; 

5. Барање за измена на финансискиот план за 2020 година; 

6. Одобрување на исплата по однос на бараната донација по добиеното решение од Министерство за 

Правда; 

7. 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 седмиот состанок на Комисијата. 

Членовите на Комисијата, го разгледаа барањето за согласност за измена и дополнување на 

Годишниот план за јавни набавки за 2020 година, кое барање го образложи Директорот на агенцијата, кој 

истакна дека средства се предвидени во буџетот само треба да се измени планот за јавни набавки, по 

што се даде согласност за ова барање. 

По ова образложување се даде согласност и за јавна набавка на услуга  Консултантска услуга за 

Интегриран Информациски Систем на АЕК. 

Оваа точка беше предложена од Претседателот со цел да се иницира измена на финансискиот план 

во делот/ставката Донации и помоши, за кое нешто се сложија сите членови и се задолжија службите на 



 

Агенцијата да подготват предлог измена на финансискиот план и да го достават на разгледување до 

комисијата во рок од две недели односно најдоцна до 26.06.2020 година. 

По однос на добиеното решение од Министерство за Правда со кое се утврди барањето дека е од 

јавен интерес, членовите дадоа согласност за исплата на предвидените средства. 

Под точката разно се дискутираше и за барањето на ОТА по што се информираа членовите дека 

допис е испратен до Владата мислење по однос на одредбата од законот, бидејќи во овој период 

Собранието е распуштено, на кое барање е пристигнат одговор од Владата, прибавени беа и мислења 

од адвокатска куќа како и од неколку ревизорски куќи, по што се дискутираше по истите. Ббидејќи дилема 

сеуште постои, Директорот предложи да се одложи оваа ситуација за некој ден со цел да се прибават 

уште некои мислења со цел да се дефинира некаков став околу ова прашање. 

 

По ова седницата заврши во 21:15 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател___________  

Гордана Клинчарова, член _____________________ 

Ервин Реџепагиќ, член______________________ 

Дешира Имери, член ______________________  

Горан Велинов, член ______________________ 


