З А П И С Н И К
од деветиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации
Деветиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од
претседателот на Комисијата се одржа на 27.05.2019 година, со почеток во 17:00 часот во
просториите на Агенцијата за електронски комуникации.
На состанокот присуствуваа
1. Гордана Клинчарова, претседател
2. Горан Велинов, член
3. Дешира Имери, член
4. Стевица Јосифовски, член
5. Ервин Реџепагиќ, член
6. Сашо Димитријоски, Директор на Агенцијата,
7. Бојана Стефановска- Советник за правни работи-во својство на записничар,

На состанокот се работеше по предложениот дневен ред:
1. Усвојување на Записникот од осмиот состанок на Комисијата одржан на 14.05.2019 година и
усвојување на предлог дневниот ред за деветиот состанок за 2019 година на Комисијата на
АЕК;
Записникот од осмиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и дневниот ред.
2. Барање согласност за јавна набавка на Адаптивна надградба на ВЕБ ГИС апликација и
Единствена точка за информации (ЕТИ);
Директорот на Агенцијата ги запозна членовите на комисијата дека оваа набавка покрај тоа
што е предвидена во планот за јавни набавки претставува и законска обврска за сите
оператори и државните институции да доставуваат проекти за своите подземни инсталации а
се со цел развој на Броадбенд стратегијата на Владата, која со заклучок ги има задолжени
сега и сите државни институции да се придржуваат кон овој проект. Имајќи во предвид дека
законската обврска Агенцијата ја има исполнето, членовите ја одложија оваа набавка за
наредниот состанок и ги задолжија одговорните лица да присуствуваат на идниот состанок
како би можеле подетално да објаснат на членовите за каков вид на набавка односно
надградба станува збор.

3. Барање согласност за јавна набавка на ГИС портал;
И оваа набавка беше одложена за наредниот состанок со исто барање од членовите, односно
одговорните лица да присуствуваат за да може да ја образложат потребата од набавката.
4. Барање согласност за јавна набавка на Систем за регистрирање и нотификација на
телекомуникациска терминална опрема која се увезува (фиксна и мобилна мрежа);
Околу ова барање Директорот на Агенцијата ја објасни законската обврска и важноста на
оваа набавка, но бидејќи станува збор за специфична набавка членовите на комисијата ја
одложија за наредниот состанок со барање одговорните лица да присуствуваат за да може
да направат подетален технички опис на самата набавка. Исто така ги задолжија службите да
го подготват подзаконскиот акт во врска со оваа набавка до 07.06.2019 година и да го
достават за наредниот состанок на комисијата за разгледување.
5. Барање согласност за јавна набавка на автогуми за службени моторни возила;
Комисијата даде согласност за оваа набавка.
6. Барање согласност за јавна набавка на средства за одржување на хигиена во деловните
простории на АЕК;
Комисијата даде согласност за оваа набавка.
7. Барање согласност за јавна набавка на Адаптивно одржување на ЦСПБ;
Околу ова барање Директорот на Агенцијата ја објасни потребата и важноста, но бидејќи
станува збор за специфична набавка членовите на комисијата ја одложија за наредниот
состанок со барање одговорните лица да присуствуваат за да може да ја образложат
потребата од набавката.
8. Усвојување на етички кодекс на административните службеници во Агенцијата за електроснки
комуникации;
Комисијата го усвои етичкиот кодекс на административните службеници во Агенцијата за
електроснки комуникации и воедно ги задолжи стручните служби навремено да го објават на
огласната табла во агенцијата.

9. Разно
По оваа точка беа разгледани задолжувањата од предходниот состанок на комисијата и
повторно беше побарано од секторот за финансии да изготви информација околу:
-тоа дали согласно предходно доставената листа за долг спрема албафон се превземени
сите законски мерки за да не се оштети Агенцијата и дали долгот е предјавен во стечајната
маса?
-дали е исконтактирано со Роберт Ордановски и што е превземено околу неговото неплаќање
на остатокот од долгот спрема Агенцијата
-на сите вработени кои должат да им се даде рок од 1 месец да се раздолжат, во спротивно
да се наплаќа со одбивање од плата или друго законско решение;
-да се достави листа на должници спрема АЕК а не само утужени должници.
Исто така се побара каматна листа за предметот со радиофрекфенциите и тоа да се
пресмета од денот на наплата до денес.
Од службата за логистика беше побарано да направи и да достави анализа за трошоците на
Агенцијата во однос на набавката за Чистење на деловните простории во АЕК и услуга за
обезбедување на имот и лица со ангажирање на надворешни лица во компарација со
извршување на истите задачи од страна на вработени во Агенцијата.

Состанокот заврши на 27.05.2019 во 19:45 часот.

Гордана Клинчарова, претседател_______________
Горан Велинов, член __________________________
Дешира Имери, член __________________________
Ервин Реџепагиќ, член__________________________
Стевица Јосифовски, член______________________

