З А П И С Н И К
од тринаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации
Тринаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од
Претседателот на Комисијата се одржа на 21.09.2021 во 17:00 часот, во просториите на Агенцијата.
Присутни: Стевица Јосифовски, Ервин Реџепагиќ, Тања Ковачев, Насер Адеми и Александар
Давчевски.
Согласно деловникот за работа на Комисијата, Директорот ги испрати пристигнатите материјали до сите
членови на Комисијата, како и Предлог дневниот ред.
Дневниот ред имаше 8 точки и тоа:
1. Усвојување на дневниот ред за тринаесетиот состанок на Комисијата на АЕК;
2. Усвојување на записникот од дванаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата од 2021 година;
3. Доставување на извештајот за работа на Агенцијата за прв квартал;
4. Доставување на извештајот за работа на Агенцијата за втор квартал;
5.

Барање за одмор од Директорот на Агенцијата;

6. Барање согласност за донација за настраданите во пожарот во Тетово;
7. Барање согласност за јавна набавка на услуга ревизија на финансиското работење на АЕК за 2021
година и ревизија на компензацискиот фонд за универзална услуга за 2021 година;
8. 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 дванаесетиот состанок на Комисијата, па откако се констатира
дека истиот е веќе усвоен од страна на членовите на комисијата, се премина на третата точка од
дневниот ред..
Во врска со точка број три и точка број четири, Директорот на Агенцијата даде информација до
членовите од Комисијата дека е од кварталните извештаи може да се заклучи дека работата на секторите
се одвива непречено и покрај периодот на пандемија во државата. Беше дискутирано за состојбата со
Антенскиот столб, за дел од финансиските извешатаи како и за наредниот период односно за третиот

квартал кој треба да се достави наскоро со тоа што се побара од директорот да се организира состанок со
сите раководители на сектори кои ќе ја презентираат работата пред сите членови на Комисијата.
Во однос на точка број 5, Директорот образложи дека има потреба од три дена одмор и затоа е
поднесено барањето, по што Комисијата даде согласност за барањето.
Во однос на точка број 6, за барањето за донација за настраданите во пожарот во Тетово,
Комисијата ја даде согласност да се побара мислење за донацијата до надлежното минеистерство и тоа
доколку е можно да се предвидат по 100.000 денари по фамилија.
По барањето на согласност за јавна набавка, комисијата даде согласност бидејќи станува збор за
веќе предвидена набавка во планот за јавни набавки.
Под точка разно беше разгледано барањето за донација по што се разви дискусија, по што
членовите гласаа за ова барање.
Седницата заврши во 19:00 часот.

Стевица Јосифовски, претседател_______________
Ервин Реџепагиќ, член ________________________
Тања Ковачев, член ___________________________
Насер Адеми, член ____________________________
Александар Давчевски, член_____________________

