
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 
од дванаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

дванаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од 
Претседателот на Комисијата се одржа на 13.10.2020 во19:00 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 15 точки и тоа: 

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

2. Усвојување на Записникот од единаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата; 

3. Барање на согласност за измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година 
(Анекс бр.5); 

4. Барање согласност за јавна набавка на услуга Threats Inteligence System – Решение за управување со 
сајбер ризици, закани и ранливости на национално ниво; 

5. Барање согласност за јавна набавка на услуга - систем за процена на закани и ранливости; 

6. Барање согласност за јавна набавка на стоки - клиентска информатичка опрема; 

7. Барање согласност за јавна набавка на стока - електрична енергија; 

8. Барање согласност за јавна набавка на услуга - проектантски услуги со ревизија на проекти; 

9. Барање согласност за јавна набавка на услуга - обука за унапредување на оперативни перформанси 
и имплементација на стандардите ИСО 14001:2015 и ИСО 45001:2018; 

10. Барање согласност за јавна набавка на услуга Ревизија на финансиското работење на АЕК за 2020 
година и Ревизија на Компензацискиот фонд за универзална услуга за 2020 година; 

11. Доставување на Измена Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 
2020 година; 

12. Барање донација од ОТА; 

13. Барање донација од Американ Колеџ; 

14. Барање согласност за Одлука за сметководствена евиденција на градежно земјиште; 

15. Барање донација од Јавна Здравствена установа Клиника за Гастроентерхепатологија; 



 

16. Барање донација од Меѓународен Балкански Универзитет; 

17. Барање донација од СОС Детско Село; 

18. Барање донација од Р3 Инфомедиа; 

19. Исплата по добиено Решение за донација за ТВ ВИС Струмица; 

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 единаесетиот состанок на Комисијата. 

Во врска со точка број три, измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година 
е предвидена набавка на нови Аеоросолни генератори и поравка и сервисирање на системите за дојава и 
гаснење на пожар, Хардверска платформа за хибриден облак за потребите на АЕК, Threats Inteligence 
System-Решенеие за управување со сајбер ризици, закани и ранливости на национално ниво, Систем за 
процена на закани и ранливости, Систем за процена на ранливости– информатичка опрема, Влијанието на 
зрачењата од телекомуникациските уреди и технологии врз здравјето на луѓето и околината – животната 
средина која не опкружува (4г, 5г итн), Реконструкција на постоечка проодна рамна тераса на 
административен објект на АЕК, заземјување на објект Контролно Мерен Центар Битола, откако беа 
детално елаборирани од стана на членовите и директорот, се даде согласност за измена на планот на 
Јавни набавки, со забелешка да се набави надворешно правно мислење околу набавката на Хардверска 
платформа за хибриден облак за потребите на АЕК во смисла за натамошното нејзино користење. 

Околу точките број четири, број пет и број шест, барањето согласност за јавна набавка на услуга Threats 
Inteligence System – Решение за управување со сајбер ризици, закани и ранливости на национално ниво, 
барањето согласност за јавна набавка на услуга - систем за процена на закани и ранливости и барањето 
на согласност за јавна набавка на стоки - клиентска информатичка опрема, членовите дадоа согласност за 
набавка. 

Во врска со барањето согласност за јавна набавка на стока - електрична енергија; барањето согласност 
за јавна набавка на услуга - проектантски услуги со ревизија на проекти, барање согласност за јавна 
набавка на услуга - обука за унапредување на оперативни перформанси и имплементација на 
стандардите ИСО 14001:2015 и ИСО 45001:2018, членовите дадоа согласност за нивна набавка имајќи во 
предвид дека веќе се предвидени во планот за јавни набавки за оваа година. 



 

Околу доставениот изменет Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации 
за 2020 година, откако помина периодот на јавна расправа по истиот и откако се пристигнати коментарите 
од заинтересираните страни, членовите дадоа согласност за негова измена. 

Во врска со барањето за донација на ОТА беше побарано од службите да се обратат до барателот 
да дадат образложение од каде произлегува сумата во барањето како и да се наведе точното барање за 
донација како би се одобрила како донација од јавен интерес. 

Околу барањето за донација на Американ Колеџ членовите дадоа согласност. 

За точката број 14, барање согласност за Одлука за сметководствена евиденција на градежно земјиште, 
беше образложено дека истото е побарано од страна на Државниот завод за ревизија и точката е по нивна 
констатација дека е потребно ваков вид на евидентирање кај сите институции кои се со јавни 
овластувања; 

Откако беа разгледани барањата за донација од Јавна Здравствена установа Клиника за 
Гастроентерхепатологија, од Меѓународниот Балкански Универзитет; и барањето од СОС Детско Село 
членовите дадоа согласност.  

Во врска со барањето за донација од Р3 Инфомедиа членовите одлучија дека не се дава согласност 
бидејќи станува збор за правно лице кое е давател на универзална услуга согласно Законот за 
електронските комуникации и истото не е основано. 

Околу добиеното Решение од Министерството за правда со кое се утврдува донација од јавен интерес 
донацијата за ТВ ВИС Струмица членовите дадоа соглаасност за реализирање на Договорот за 
донација. 

Под точката разно немаше дискуции. 

По ова седницата заврши во 20:00 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател___________  
Гордана Клинчарова, член _____________________ 
Ервин Реџепагиќ, член______________________ 
Дешира Имери, член ______________________  


