
 

 З  А  П  И  С  Н  И  К 

од десетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 30.07.2021 во 10:00 часот, во просториите на Агенцијата.  

Согласно деловникот за работа на Комисијата, Директорот ги испрати пристигнатите материјали до сите 

членови на Комисијата, како и Предлог дневниот ред. 

 Дневниот ред имаше 24 точки и тоа: 

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

2. Усвојување на записникот од деветиот состанок на Комисијата на Агенцијата од 2021 година; 

3. Барање согласност за измена и дополна на Годишниот финансиски план за 2021 година; 

4. Одлука за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за 

електронски комуникации од 2020 година; 

5. Барање согласност за измена и дополнување  на Годишниот план за јавни набавки на АЕК за 2021 

година (Анекс бр.1 кон ГПЈН); 

6. Барање за отпис на побарување - годишен надоместок за користење на радиофрекфенции, годишен 

надоместок за користење на скратен број, врз основа на Известување од Централен Регистар на РМ; 

7. Барање за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места на 

Агенцијата за електронски комуникации; 

8. Разгледување на Барање за донација од Владата на Република Северна Македонија; 

9. Барање согласност за јавна набавка на услуга Курирски услуги и брза приоритетна пошта за 

меѓународен сообраќај; 

10. Барање согласност за јавна набавка на работа-реконструкција на постоечка проодна тераса од 

административен објект на АЕК; 

11. Барање согласност за јавна набавка на стока-клиентска информатичка опрема; 

12. Барање согласност за јавна набавка на услуга едукативни видеа за сајбер безбедност – CIRT; 

13. Барање согласност за јавна набавка на услуга здравствени прегледи; 

14. Барање согласност за јавна набавка на услуга одржување на видео систем за соработка; 



 

15. Барање согласност за јавна набавка на стока Енергетски Менаџмент Систем за мониторинг на 

потрошувачка на електрична енергија во објектите на АЕК; 

16. Барање согласност за јавна набавка на услуга за мониторинг на информации; 

17. Барање согласност за јавна набавка на стока адаптивна надградба и одржување на Централниот 

систем за преносливост на броеви; 

18. Барање согласност за јавна набавка на стока адаптивна надградба и одржување на Системот за 

мерење на параметри за квалитет на интернет во фиксна мрежа; 

19. Барање согласност за јавна набавка на услуга одржување на Софтверскиот дел на Системот за 

подршка на имплементација на НОББП; 

20.  Барање согласност за јавна набавка на услуга одржување на Хардверскиот системски дел за 

НОББП; 

21.  Барање согласност за јавна набавка на стока  средства за одржување на хигиена; 

22. Барање согласност за јавна набавка на стока  регистрација на моторни возила; 

23. Барање согласност за јавна набавка на стока телефонски апарати за фиксна телефонија; 

24. Разно.        

  Откако претседателот на Комисијата имаше воведно излагање по однос на предложениот Дневен ред, 

сите членови на Комисијата го усвоија истиот. 

Потоа едногласно се усвои Записникот од деветиот состанок на Комисијата. 

Во врска со точка број три, Директорот на Агенцијата даде општо излагање по предлог ребалансот 

на буџетот и објасни дека по завршување на јавната расправа по која секоја заинтересирана странка може 

да достави свои коментари и забелешки, ги информираше дека нема пристигнато коментари во законски 

предвидениот рок по што се даде согласност за оваа измена на Годишниот финансиски план за 2021 

година.  

Имајќи во предвид дека се даде согласност за измена на Годишниот финансиски план се донесе 

Одлука за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на Агенцијата за 

електронски комуникации од 2020 година. 

 

 



 

 

По ова се даде и согласност за измена и дополнување  на Годишниот план за јавни набавки на АЕК за 

2021 година (Анекс бр.1 кон ГПЈН) кој е изменет согласно ребалансот кој е усвоен од Комисијата на 

Агенцијата. 

Откако Директорот на Агенцијата ги информираше дека по известување од Централниот Регистар на 

дека одредени клиенти во меѓувреме прекинале да постојат поради што се даде согласност за отпис на 

побарување - годишен надоместок за користење на радиофрекфенции, годишен надоместок за користење 

на скратен број; 

По однос на точка број 7 директорот објасни дека станува збор за техничка грешка по однос на веќе 

донесен изменет правилник кој беше вратен на исправка од страна на ресорното министерство по што се 

даде согласност за ова барање. 

Откако беше разгледано барањето поднесено од Владата на Република Северна Македонија комисијата 

даде одобрување за започнување на постапка пред надлежното министерство; 

 Имајќи во предвид дека се изгласа изменет финансиски план и план за јавни набавки а како станува збор 

за набавки кои се неопходни за непречeно функционирање на агенцијата, комисијата даде согласност за 

следните набавки: 

- јавна набавка на услуга Курирски услуги и брза приоритетна пошта за меѓународен сообраќај; 

- јавна набавка на работа-реконструкција на постоечка проодна тераса од административен објект на АЕК; 

- јавна набавка на стока-клиентска информатичка опрема; 

- јавна набавка на услуга едукативни видеа за сајбер безбедност – CIRT; 

- јавна набавка на услуга здравствени прегледи; 

- јавна набавка на услуга одржување на видео систем за соработка; 

- јавна набавка на стока Енергетски Менаџмент Систем за мониторинг на потрошувачка на електрична 

енергија во објектите на АЕК; 

- јавна набавка на услуга за мониторинг на информации; 

- јавна набавка на стока адаптивна надградба и одржување на Централниот систем за преносливост на 

броеви; 



 

- јавна набавка на стока адаптивна надградба и одржување на Системот за мерење на параметри за 

квалитет на интернет во фиксна мрежа; 

- јавна набавка на услуга одржување на Софтверскиот дел на Системот за подршка на имплементација на 

НОББП; 

- јавна набавка на услуга одржување на Хардверскиот системски дел за НОББП; 

- јавна набавка на стока  средства за одржување на хигиена; 

- јавна набавка на стока  регистрација на моторни возила; 

- јавна набавка на стока телефонски апарати за фиксна телефонија; 

Под точката разно немаше дискусии. 

Седницата заврши во 11:00 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател_______________ 

Дешира Имери, член ___________________________ 

Ервин Реџепагиќ, член ________________________ 


