
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од единаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 01.09.2020 во19:00 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 15 точки и тоа: 

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

2. Усвојување на Записникот од десетиот состанок на Комисијата на Агенцијата; 

3. Барање согласност за јавна набавка на услуга Проект – Безбедна комуникација по е –пошта; 

4. Барање согласност за јавна набавка на стока адаптивно одржување на ИКТ опрема MKD CIRT; 

5. Барање согласност за јавна набавка на услуга организација на трета национална вежба за комуникација и 

координација на одговор по сајбер инциденти на национално ниво; 

6. Барање согласност за јавна набавка на услуга обуки зa вработени и конституенти на MKD – CIRT; 

7. Барање согласност за јавна набавка на услуга Изработка на on-line квиз за сајбер безбедност и негова 

промоција; 

8. Барање согласност за јавна набавка на услуга Проект – Одговорно работење на интернет; 

9. Барање на согласност за измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2020 година; 

10. Барање согласност за јавна набавка на стока Адаптивно одржување на Централниот систем за преносливост 

на броеви; 

11. Барање согласност за јавна набавка на систем за надзор за јавен веб; 

12. Предлог измена на Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година; 

13. Барање согласност за јавна набавка на систем за сајбер безбедносен надзор над мрежна инфраструктура; 

14. Разгледување и усвојување на Годишниот план за вработување за 2021 година; 

15. Барање за испраќање на стручен кадар од АЕК во странство; 

16. 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 десетиот состанок на Комисијата. 

Околу барање согласност за јавна набавка на услуга Проект – Безбедна комуникација по е –пошта, 

директорот појасни дека станува збор за веќе предвидена набавка по што се даде согласност за ваквата 

набавка. 

Околу барање согласност за јавна набавка на услуга на стока адаптивно одржување на ИКТ опрема MKD 

CIRT, директорот појасни дека станува збор за веќе предвидена набавка по што се даде согласност за 

ваквата набавка. 

Околу барање согласност за јавна набавка услуга организација на трета национална вежба за комуникација и 

координација на одговор по сајбер инциденти на национално ниво, директорот појасни дека станува збор за 

веќе предвидена набавка по што се даде согласност за ваквата набавка. 

Околу барање согласност за јавна набавка услуга обуки зa вработени и конституенти на MKD – CIRT, 

директорот појасни дека станува збор за веќе предвидена набавка по што се даде согласност за ваквата 

набавка. 

Околу барање согласност за јавна набавка услуга Изработка на on-line квиз за сајбер безбедност и негова 

промоција, директорот појасни дека станува збор за веќе предвидена набавка по што се даде согласност за 

ваквата набавка. 

Околу барање согласност за јавна набавка на услуга Проект – Одговорно работење на интернет, директорот 

појасни дека станува збор за веќе предвидена набавка по што се даде согласност за ваквата набавка. 

Планот за ЈН беше елабориран од страна на директорот по што беше усвоен од членовите на 

Комисијата. 

Околу барање согласност за јавна набавка на услуга Адаптивно одржување на Централниот систем за 

преносливост на броеви, директорот појасни дека станува збор за веќе предвидена набавка по што се даде 

согласност за ваквата набавка. 

Околу барање согласност за јавна набавка на систем за надзор за јавен веб, директорот појасни дека 

станува збор за веќе предвидена набавка по што се даде согласност за ваквата набавка. 

Измената на годишниот финансиски план беше елабориран од страна на Директорот на АЕК по што 

се усвои и се задолжија службите да го објават на јавна расправа. 

 

 



 

 

 

Околу барањето за согласност за систем за сајбер безбедносен надзор над мрежна инфраструктура, 

директорот појасни дека станува збор за веќе предвидена набавка по што се даде согласност за ваквата 

набавка; 

Годишниот план за вработување за 2021 година беше доставен на разгледување по што беше усвоен од страна 

на Комисијата; 

Барањето за испраќање на стручен кадар од АЕК во странство го елаборираше Директорот по што беше 

поздравено од сите членови и беше усвоено. 

 

По ова седницата заврши во 20:00 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател___________  

Гордана Клинчарова, член _____________________ 

Ервин Реџепагиќ, член______________________ 

Дешира Имери, член ______________________  


