
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од седумнаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

  

седумнаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од 
Претседателот на Комисијата се одржа на 11.12.2020 во 17:30 часот, по пат на електронска платформа.  

Членот Ервин Реџепагиќ беше оправдано отсутен од состанокот. 

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 седуманаесетиот состанок на Комисијата на АЕК; 

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

3. Барање согласност за јавна набавка на Услуга - Мобилна телефонија; 

4. Барање за измена на Правилникот за систематизација; 

5. Разно.            

Откако претседателот на Комисијата имаше воведно излагање по однос на предложениот Дневен 
ред, сите членови на Комисијата го усвоија истиот. 

Потоа едногласно се усвои Записникот од шестнаесетиот состанок на Комисијата. 

Во врска со точка број три, барањето на согласност за јавна набавка на Услуга - Мобилна телефонија 
директорот на Агенцијат ги информираше членовите дека станува збор за веќе предвидена набавка во 
планот за јавни набавки а како предходниот договор е пред истекување има потреба од започнување на 
овој вид на постапка по што се даде согласност од членовите на Комисијата. 

Под точката 4 – измената на правилникот за систематизација, беше објаснета потребата од усогласување 
на систематизацијата со Законот за административни службеници, по што членовите дадоа согласност. 

Под точка разно беа разгледани решенијата од Министерството за правда за давање на потврда за 
донации од јавен интерес и тоа за Американ Колеџ, Економски Факултет Скопје, Јавна Здравствена 
Установа Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија како и за Меѓународен балкански 
универзитет, Факултет за инженерство по кое беше дадена согласност за нивно реализирање. 



 

Исто така беше разгледано барањето за реализација на ваучер од КК МЗТ СКОПЈЕ Аеродром, па 
бидејќи станува збор за даночно ослободување за финансирање средства на спортски субјекти кое се 
реализира преку Агенцијата за млади и спорт членовите се согласија и дадоа согласност за реализирање 
на ваучерот со кој ќе се помогне работењето на спортскиот клуб МЗТ СКОПЈЕ АЕРОДРОМ. 

 

По ова седницата заврши во 18:30 часот. 

  

Стевица Јосифовски, претседател___________  
Гордана Клинчарова, член _____________________ 
Дешира Имери, член __________________ 


