З А П И С Н И К
од четиринаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации
четиринаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан
од претседателот на Комисијата се одржа на 29.08.2019 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 беше предложен следниот дневен ред:
1. Усвојување на дневниот ред за тринаесетиот состанок на Комисијата на АЕК;
2. Усвојување на записникот од дванаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата;
3. Барање согласност за јавна набавка на Одржување и сервисирање на ПП опрема во деловните
простории на АЕК;
4. Барање согласност за јавна набавка на чистење на септичка јама;
5. Барање за дообезбедување на средства по Договор број 0507-1420/31;
6. Барање за дообезбедување на средства по Договор број бр.0507-920/20;
7. Барање согласност за јавна набавка за организација на натпревар за сајбер безбедност;
8. Барање согласност за јавна набавка на едукативни видеа за сајбер безбедност;
9. Барање согласност за јавна набавка на здравствени прегледи на вработените во АЕК;
10. Одлука за усвојување на измената на Годишниот финансиски план на Агенцијата за
електронски комуникации за 2019 година;
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11. Одлука за користење на нереализираните средства од Годишниот финансиски план на
Агенцијата за електронски комуникации од 2018 година;
12. Барање согласност за јавна набавка на Консултантски услуги за воведување на ISO 27001
стандард за информациска безбедност;
13. Барање согласност за јавна набавка на Сертификација на ISO 27001 стандард за
информациска безбедност;
14. Усвојување на планот за вработување на 2020 година;
15. Разгледување на кварталниот извештај за работатата на Агенцијата;
16. Разно.

Членот на Комисијата Стевица Јосифовски побара проширување на дневниот ред со уште една точка
и тоа:
-

Разгледување на работата на Претседателот на Комисијата со предлог за нејзино
разрешување и избор на нов претседател.

Предлогот беше ставен на гласање пред членовите на Комијата, по кој предлог 3 (тројца) гласаа ЗА и
тоа Стевица Јосифовски, Ервин Реџепагиќ и Дешира Имери, 1 (еден) гласаше ПРОТИВ – Гордана
Клинчарова и 1 (еден) член ВОЗДРЖАНО- Горан Велинов.
По усвојување на предлогот за проширување на дневниот ред, по оваа точка збор зема членот на
Комисијата Стевица Јосифовски, кој ги образложи причините за разрешувањето.
На причините за разрешување, Гордана Клинчарова даде свое образлжение, за нивната
неоснованост и истото ќе го достави до Комисијата во писмена форма. Забелешки за причините за
разрешување имаше и членот на Комисијата Горан Велинов.
По ова, претседателот на комисијата точката ја стави на гласање, и 3ца (тројца) гласаа ЗА и тоа
Стевица Јосифовски, Ервин Реџепагиќ и Дешира Имери, 2 (два) гласаа против предлогот за
разрешување на претседателот на комисијата и тоа Гордана Клинчарова и Горан Велинов.
Комисијата продолжи да ја води заменик претседателот Горан Велинов, кој го стави на дневен ред
предлогот за именување на претседател на комисијата. Збор побара членот на Комисијата Дешира
Имери, кој го предложи Стевица Јосифовски за претседател на Комисијата.
По овој предлог членовите на комисијата гласаа и тоа 3ца (тројца) гласаа ЗА и тоа Стевица
Јосифовски, Ервин Реџепагиќ и Дешира Имери, 1 (еден) против – Гордана Клинчарова и 1 (еден)
воздржан- Горан Велинов.
По ова новиот претседател ги задолжи стручните служби во агенцијата да ги спремаат одлуките за
разрешување и именување.
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По ова се премина на втората точка од дневниот ред, односно усвојување на записникот од
претходниот состанок.
Претседателот на комисијата предложи истиот да не се усвојува бедејќи не е одржан поради причини
образложени претходно од членовите на комисијата. За предлогот 4ца (четворица) гласаа ЗАСтевица Јосифовски, Ервин Реџепагиќ, Дешира Имери и Горан Велинов, 1 (еден) против- Гордана
Клинчарова.
Претседателот на комисијата по ова предложи останатите точки да се одложат освен точката број 10.
На ова реагираше директорот на агенцијата кој предочи на итноста и на 11та и 14та точка.
Овој предлог се усвои по што се усвоија и материјалите по истите.
Под точката разно, претседателот на комисијата предложи отпочнување на постапка за разрешување
на Директорот на АЕК. Претседателот на Комисијата ги образложи причините за тоа.
Директорот на АЕК даде свои забелешки на причините за отпочнување на постапката. Истите
соодветно ќе ги прошири и детално аргументира на состанокот на кој ќе му биде овозможена
одбрана.
По ова се пристапи кон гласање по предлогот за носење на заклучок за започнување на постапка за
разрешување на Директорот на Агенцијата, по кој 3ца (тројца) гласаа ЗА- Стевица Јосифовски, Ервин
Реџепагиќ и Дешира Имери, 1 (еден) беше ПРОТИВ- Гордана Клинчарова И 1 (еден) беше воздржанГоран Велинов.
Оттука, Претседателот на Комисијата следната седница на Комисијата ја закажа за 04.09.2019
(10.09.2019) во 17:00 часот.
По ова состанокот на комисијата заврши во 18:45 часот.

Стевица Јосифовски, претседател________________
Горан Велинов, заменик претседател________________
Гордана Клинчарова, член______________________
Дешира Имери, член ______________ ____________
Ервин Реџепагиќ, член__________________________

Наш број________________
Скопје 29.08.2019 год.
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