
 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од вториот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

претседателот на Комисијата се одржа на 19.02.2019 година, со почеток во 16:45 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. Весна Чкаловска – раководител на одделение за јавни набавки, 

7. Бојана Стефановска- Советник за правни работи-во својство на записничар, 

 

На состанокот се работеше по предложениот дневен ред: 

1. Усвојување на Записникот од првиот состанок на Комисијата одржан на 14.01.2019 година и 

усвојување на предлог дневниот ред за вториот состанок за 2019 година на Комисијата на 

АЕК; 

Записникот од првиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и дневниот ред. 

 

2. Барање согласност за јавна набавка на услуга oдржување и сервисирање на термо техничка 

инсталација во објектите на АЕК; 

Беше повикан раководителот на одделението за јавни набавки во Агенцијата – Весна 

Чкаловска, која ја објасни потребата од овој вид на набавка. Исто така на прашања на 

членовите на комисијата раководителот објасни дека за ваков вид на набавка не е потребна 

посебна дозвола која би требало да ја поседуваат економските оператори и дека истата 

претставува континуитет во одржувањето на термо техничка инсталација во објектите на АЕК 

уште од пуштање во употреба на новиот административен објект. На прашање дали има 

потреба месечно одржување раководителот појасни дека системот е така набавен да е 

неопходна проверка на месечна основа, по што се даде согласност за овој вид на набавка. 



 

 

3. Барање согласност за јавна набавка на услуга oдржување и сервисирање на лифтови во 

административен објект на АЕК; 

По ова барање, раководителот на одделението за јавни набавки објасни дека е предвидена 

во планот за јавни набавки и дека претставува две годишна набавка, по што се даде 

согласност за овој вид на набавка. 

4. Барање согласност за јавна набавка на услуга oрганизирање на службени патувања и 

хотелски сместувања за вработените во АЕК; 

Откако се објасни начинот на реализација на овој вид на набавка, членовите дадоа 

согласност за истата. 

5. Барање согласност за јавна набавка на стока репрезентативен материјал; 

Откако се објасни начинот на реализација на овој вид на набавка, членовите дадоа 

согласност за истата. 

6. Барање согласност за престанување на правото на користење и пренесување на правото на 

користење на движни ствари, две патнички моторни возила, на новиот корисник-Државна 

изборна комисија; 

Имајќи го во предвид барањето од Државната изборна комисија со која се бараат возила на 

времено користење а и досегашната пракса на Агенцијата за излегува во пресрет на оваа 

институција, членовите дадоа согласност да се дадат на користење на две возила и тоа до 

завршување на изборниот процес. 

7. Разно 

По оваа точка беше разгледана поканата од GSMA за Ministerial Programme која ќе се одри во 

во Барселона, Шпанија, и беше одлучено дека Агенцијата ќе присуствува на настанот со 

претставници од комисијата како и Директорот на Агенцијата, по што се донесоа Одлуки за 

службен пат за Стевица Јосифовски и Ервин Реџепагиќ. 

 

Состанокот заврши на 19.02.2019 во 19:00 часот. 

 

Гордана Клинчарова, претседател_______________ 

Горан Велинов, член__________________________ 

Дешира Имери, член__________________________ 

Стевица Јосифовски, член______________________ 

Ервин Реџепагиќ, член_______________________ 


