
 

 З  А  П  И  С  Н  И  К 

од дванаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 30.08.2021 во 17:30 часот, во просториите на Агенцијата.  

Присутни: Стевица Јосифовски, Тања Ковачев, Насер Адеми и Александар Давчевски. 

Членот Ервин Реџепагиќ беше оправдано отсутен. 

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

членови на Комисијата, како и Предлог дневниот ред. 

 Дневниот ред имаше 7 точки и тоа: 

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

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

3. Барање согласност за јавна набавка на автогуми; 

4. Барање согласност за јавна набавка на течни горива за затоплување; 

5.  Годишен план за вработување за 2022 година;  

6. Барање согласност за јавна набавка на услуга чистење на септичка јама – КМЦ Зајчев Рид. 

7. Разно.               

  Откако Претседателот на Комисијата имаше воведно излагање по однос на предложениот Дневен ред, 

сите членови на Комисијата го усвоија истиот. 

Потоа беше разгледан Записникот од единаесетиот состанок на Комисијата, па откако се констатира 

дека истиот е веќе усвоен од страна на членовите на комисијата по електронски пат, се премина на 

третата точка од дневниот ред.. 

Во врска со точка број три, Директорот на Агенцијата даде информација до членовите од 

Комисијата дека е истечен постоечкиот договор и дека е набавка предвидена во планот на јавни набавки, 

по што се даде сосгласност за оваа набавка. 

Во однос на точка број 4, Директорот даде информација дека станува збор за набавка на течни 

горива на КМЦ Битола, која е веќе предвидена во планот за јавни набавки, по што се даде согласност од 

членовите на Комисијата.  



 

По годишниот план за вработување на 2022 година, директорот објасни дека за идната година има 

планирано 10 нови вработувања и три унапредувања кои се неопходни во овој момент, а имајќи го 

предвид и законскиот рок за поднесување, членовите на комисијата дадоа согласност за планот и ги 

задолжија службите да го испратат до надлежното Министерство во законскиот рок. 

По однос на барањето за јавна набавка за чистење на септичката јама на КМЦ Зајчев Рид, бидејќи 

е предвидена во планот за јавни набавки, членовите дадоа согласност. 

Под точката разно, Претседателот на Комисијата побара информација од Директорот во врска со 

5Г постапката, и сите членови се сложија дека треба да се даде приоритет на оваа постапката со цел да 

се даде стимул на операторите за развој на пазарот, и дадоа целосна поддршка на Директорот во овој 

процес. 

Седницата заврши во 19:00 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател_______________ 

Тања Ковачев, член ___________________________ 

Насер Адеми, член ____________________________ 

Александар Давчевски, член_____________________ 


