
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од шестиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 29.03.2021 во 17:30 часот, во просториите на Агенцијата.  

Согласно деловникот за работа на Комисијата, Директорот ги испрати пристигнатите материјали до сите 

членови на Комисијата, како и Предлог дневниот ред. 

  

Дневниот ред имаше 14 точки и тоа: 

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

2. Усвојување на записникот од петтиот состанок на Комисијата на Агенцијата од 2021 година; 

3. Барање согласност за јавна набавка на услуга организација на службени патувања и хотелско 

сместување за потребите на АЕК; 

4. Барање согласност за јавна набавка на услуга консултантска услуга за усогласување на 

подзаконската регулатива на АЕК со Законот за заштита на лични податоци;   

5. Барање согласност за јавна набавка за одржување на постоечки WEB GIS систем (GIS систем) и ЕТИ 

(Единствена точка за информации) во АЕК; 

6. Барање согласност за јавна набавка на услуга испитување на јавното мислење; 

7. Барање согласност за јавна набавка на репрезентативен материјал за потребите на  АЕК; 

8. Барање согласност за јавна набавка на канцелариски материјал за потребите на вработените на АЕК; 

9. Барање согласност за јавна набавка на ХТЗ опрема за потребите на вработените на АЕК; 

10. Барање согласност за јавна набавка на Одржување и сервисирање на лифтови во 

административниот објект на АЕК; 

11. Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните 

места на АЕК; 

12. Барање за објавување на оглас за вработување на определено време; 

13. Барање за измена и дополна на правилникот за користење на службен мобилен телефон; 

14. 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 петтиот состанок на Комисијата. 

Во врска со точка број три, на прашање на Претседателот на Комисијата дали Директорот смета 

дека оваа набавка е неопходна за оваа година имајќи ја во предвид пандемијата и забраната од собири и 

намалениот број на патувања, Директорот одговори дека оваа набавка се однесува и на патувања во 

земјата а не само за странство а како голем број на вработени патуваат вршејќи ги неопходните мерења, 

се донесе заклучок дека потребата е оправдана по што се даде согласност за нејзино спроведување. 

Во однос на барањето согласност за јавна набавка на услуга консултантска услуга за 

усогласување на подзаконската регулатива на АЕК со Законот за заштита на лични податоци, се заклучи 

дека бидејќи имаме законска обврска за овој вид на набавка да се даде согласност за ова барање. 

За барањето за одржување на постоечки WEB GIS систем (GIS систем) и ЕТИ (Единствена точка за 

информации) во АЕК се отвори дискусија во која Директорот и Раководителот на Секторот за 

телекомуникации беше образложено дека самата набавка е направена во 2019 година и дека се истечени 

роковите за одржување за што е иницирана оваа набавка. Беше појаснето дека овој систем е потребен за 

одржување на подземниот катастер кој го води Агенцијата а како во последните две години има направено 

надградба на системот со два нови модули сумата е повисока од очекуваното. По деталното 

разгледување на барањето од Секторот членовите на Комисијата заклучија дека може да се намали 

цената на 9 милиони по што се даде согласност за спроведување. 

Во врска со барање за јавна набавка на услуга испитување на јавното мислење се даде согласност за 

истото имајќи во предвид дека е редовна активност на Агенцијата и истата е предвидена во планот за 

јавни набавки.; 

За барање за јавна набавка на репрезентативен материјал за потребите на  АЕК се даде согласност; 

По осмата точка барање за јавна набавка на канцелариски материјал за потребите на вработените на АЕК 

членовите дадоа согласност; 

По деветата точка барање согласност за јавна набавка на ХТЗ опрема за потребите на вработените на 

АЕК членовите дадоа согласност; 

По десетата точка барање согласност за јавна набавка на Одржување и сервисирање на лифтови во 

административниот објект на АЕК исто така се даде согласност; 



 

По однос на 11та точка, Директорот ја образложи потребата за овој вид на изменување и дополнување на 

Правилникот за систематизација на работните места на АЕК која е направена по веќе добиена согласност 

од надлежното Министерство и дека сега се вржи усогласување со добиените шифри за одредени 

работни позиции, по што се даде согласност; 

По барањето за објавување на оглас за вработување на определено време, Директорот образложи дека 

има потреба од оваа позиција со цел непречено извршување и функционирање на неговиот кабинет, по 

што се даде согласност; 

По однос на барањето за измена и дополна на правилникот за користење на службен мобилен телефон, 

Директорот образложи дека е неопходна оваа измена поради веќе склучениот договор со економскиот 

оператор а се сол да не се ставаат на непотребни трошоци одреден дел од вработените во агенцијата, по 

што членовите дадоа согласност за негова измена. 

 

Под точката Разно, немаше дискусија.  

  

Седницата заврши во 20:00 часот. 

  

Стевица Јосифовски, претседател_______________ 

Дешира Имери, член ___________________________ 

Ервин Реџепагиќ, член ________________________ 


