
 

 З  А  П  И  С  Н  И  К 

од деветиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 16.06.2021 во 17:15 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 5 точки и тоа: 

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

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

3. Барање согласност за ребаланс на буџетот; 

4. Барање согласност за молба за одмор на Директорот на АЕК; 

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 осмиот состанок на Комисијата. 

Во врска со точка број три, Директорот на Агенцијата даде општо излагање по предлог ребалансот 

на буџетот и објасни дека има одредени намалувања но и зголемувања на одредени ставки. Имено 

станува збор за зголемување на ставките кои минатата година поради пандемијата не биле реализирани 

во целост како електрична енергија, горива за возила, ставката службени патувања, има зголемување во 

одржување на системот кој мора да се одржува на годишно ниво поради неговата специфичност како и 

секојдневната употреба.  

Во делот на  опрема има зголемување на Буџетот за тековната 2021 година, бидејќи АЕК има 

превземено обврски со претходно склучено договори со добавувачи и неопходна е нивната понатамошна 

реализација. Дополнително, со оглед на тоа дека станува збор за распределба на нереализирани 

средства од финансискиот план на АЕК од 2020 година, се создава можност за предвидување на 

дополнителни проекти во овој сегмент, кои ќе овозможат и ќе го поттикнат развојот на електронските 

комуникации и информатичкото управување на АЕК, а со тоа и ќе овозможат развој во интерес на сите 

граѓани.   



 

Во делот на интелектуални услуги има голема заштеда од предходната година како и кај обуки за 

вработените и семинари кои не биле реализирани поради пандемијата и забраната за собири во 2020 

година. 

Има зголемување и во ставката на капитални инвестиции и капитални средства во делот на 

антенскиот столб бидејќи веќе се поставуваат одредени делови од антенската кула и оваа година ќе се 

реализира голем дел од тој договор.  

Беше отворена дискусија за ставката енергетски менаџмент систем за мониторинг на 

потрошувачката на електрична енергија за објектите на АЕК, кој проект беше објаснет од раководителот 

на сектор кој е носител на овој проект, по што Комисијата го поздрави проектот имајќи во предвид дека ќе 

се редуцира потрошувачката на електрична енергија во објектите на Агенцијата. Притоа беше дискутирано 

во насока да тој буџет се зголеми, како би овозможил целосна реализација. Истото беше прифатено. 

По ова беше дадена согласност за предлог ребаланс на буџетот. 

 

По четвртата точка, комисијата го одобри барањето на Директотот за користење на годишен 

одмор. 

Под точката разно беше разгледано писмото пристигнато од вработена во Агенцијата, па откако 

беше објаснето дека проблемот веќе е решен од страна на Директорот, се заклучи да се одговори и 

писмено до вработената во најкус можен рок. 

Седницата заврши во 20:00 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател_______________ 

Дешира Имери, член ___________________________ 

Ервин Реџепагиќ, член ________________________ 


