З А П И С Н И К
од петтиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации
Петтиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од
Претседателот на Комисијата се одржа на 09.03.2021 во 19:00 часот, по пат на електронска платформа.
Согласно деловникот за работа на Комисијата, Претседателот ги испрати пристигнатите материјали до
сите членови на Комисијата, како и Предлог дневниот ред.

Дневниот ред имаше 4 точки и тоа:
1. Усвојување на дневниот ред за петтиот состанок на Комисијата на АЕК;
2. Усвојување на записникот од четвртиот состанок на Комисијата на Агенцијата од 2021 година;
3. Барање согласност за одобрување склучување на договори за дело;
4. Четврт квартал за работата на АЕК;
5. Усвојување на годишниот извештај за работата на АЕК за 2020 година;

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 четвртиот состанок на Комисијата.
Во врска со точка број три, Директорот на Агенцијата ја објасни настаната ситуација во која се
доведе Агенцијата поради донесени Решенија од Комисијата по жалби од јавни набавки по веќе
објавените јавни набавки со кои беше поништена Одлуката за избор на најповолна понуда за набавка на
услуги – Обезбедување на имот и лица во АЕК во два наврати, па поради поништувањето на Одлуката за
избор на најповолна понуда, а врз основа на постоечката законска регулатива, e поднесено ова барање до
Комисијата како би се обезбедил имотот на Агенцијата во периодот до носење на Одлука за избор. По ова
се даде согласност од Комисијат на Агенцијата.
По четвртата точка, Директорот на Агенцијата го презентираше кварталниот извештај на
Агенцијата со што ги запозна членовите на Комисијата за работата на Агенцијата во последниот кварта од
2020 година,

По однос на годишниот извештај за работата на АЕК за 2020 година исто беше презентиран на членовите
на Комисијата па по долга дискусија по истиот, беше усвоен, и се задолжија службите да постапат по
одлуката согласно Законот.
Под точката Разно, немаше дискусија.

Седницата заврши во 20:30 часот.

Стевица Јосифовски, претседател_______________
Дешира Имери, член ___________________________
Ервин Реџепагиќ, член ________________________

