З А П И С Н И К
од четиринаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации
четиринаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од
Претседателот на Комисијата се одржа на 28.09.2021 во 14:00 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 6 точки и тоа:
1. Усвојување на дневниот ред за четиринаесетиот состанок на Комисијата на АЕК;
2. Усвојување на записникот од тринаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата од 2021 година;
3. Барање согласност за јавна набавка на услуга антивирус и антиспам заштита;
4. Барање согласност за јавна набавка на услуга национална вежба за комуникација и координација на
одговор по сајбер инциденти на национално ниво;
5. Барање согласност за јавна набавка на стока - електрична енергија;
6. 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 тринаесетиот 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- барање согласност за јавна набавка на услуга антивирус и антиспам
заштита откако беше претставено дека станува збор за набавка која е предвидена во планот за јавни
набавки, членовите на комисијата дадоа согласност за оваа набавка.
Во врска со точка број 4- национална вежба за комуникација и координација на одговор по сајбер
инциденти на национално ниво, членовите на комисијата побараа од одговорните лица да презентираат
за видот на набавката, по што беше повикан вработениот кој ја води оваа набавка. Од негова страна беше
презентиран планот за оваа национална вежба за комуникација и координација, која се состои од вежба,

обуки за сите институции, натпревар за млади ИТ инжињери, која реално ќе трае скоро еден месец. За
најуспешните се предвидени и симболични награди.
За точка број 5 набавка на електрична енергија, бидејќи е предвидена оваа набавка во планот за
јавни набавки, членовите на комисијата дадоа согласност за оваа набавка.
Под точка разно беше разгледано барањето за донација за СОС Детско село, членовите дадоа
согласност за ова барање.
Седницата заврши во 16:00 часот.

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

