
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од седмиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 18.05.2020 во 18:30 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 5 точки и тоа: 

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

2. Усвојување на записникот од шестиот состанок на Комисијата на Агенцијата; 

3. Разгледување на извештајот за работата на Агенцијата за првиот квартал на 2020 година; 

4. Барање согласност за јавна набавка на стока - Изработка на софтверско решение за Систем за 
подршка на имплементација на Национален Оперативен Бродбенд (НОБП); 
 

5. Барање согласност за јавна набавка на стока Хардверска опрема за Систем за подршка на 
имплементација на Национален Оперативен Бродбенд План (НОБП); 

6. Разно   

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 шестиот состанок на Комисијата. 

Членовите на Комисијата, го разгледаа кварталниот извештај доставен од секторите на Агенцијата по 

што имаше одредени прашања упатени до секторот за финансии, за што објаснувањето беше дека 

разликите што се појавуваат споредбено со предходните години е резултат на ребалансот направен 

пред извесно време. Членот на комисијата Ервин Реџепагиќ побара информација зошто се доцни со 

кварталниот. 

Околу барањето за јавна набавка на стока - Изработка на софтверско решение за Систем за подршка на 

имплементација на Национален Оперативен Бродбенд (НОБП) која произлезе од последната измена на 

планот за јавни набавки, членовите на комисијата дадоа согласност за спроведување на оваа набавка. 

Во врска со барањето согласност за јавна набавка на стока Хардверска опрема за Систем за подршка на 

имплементација на Национален Оперативен Бродбенд План (НОБП) членовите дадоа согласност. 

 

 



 

 

Во поглед на барањето прстигнати за донации до Агенцијата за електронски комуникации, членовите 

ги разгледаа и одлучија да се одобри донација од 19.700 евра за Меѓународниот Балкански универзитет, 

додека за барањето поднесено од РК Вардар членовите на комисијата одлучија да се одложи барањето 

и да се разгледа детално опцијата за спонзорство на клубот. 

Под точката разно се дискутираше и за барањето на ОТА по што се информираа членовите дека 

допис е испратен до Владата мислење по однос на одредбата од законот, бидејќи во овој период 

Собранието е распуштено, а Владата има основ за носење на Уредби со законска сила.  

По ова седницата заврши во 19:30 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател___________  

Гордана Клинчарова, член _____________________ 

Ервин Реџепагиќ, член______________________ 

Дешира Имери, член ______________________  

Горан Велинов, член ______________________ 


