
 

 З  А  П  И  С  Н  И  К 

од шеснаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 Шеснаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од 
Претседателот на Комисијата се одржа на 03.11.2021 во 15:00 часот, во просториите на Агенцијата.  

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

Оправдано отсутен беше Ервин Реџепагиќ, 

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 шеснаесетиот состанок на Комисијата на АЕК; 

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

3. Барање согласност за јавна набавка на стока Интегрирана Мрежна инфраструктура и 
видеоконференциски и комуникациски систем; 

4. Барање согласност за јавна набавка на услуга Систем за управување со компјутерски инциденти и 
сајбер безбедносни настани и информации; 

5. Предлог Програма за работа на Агенцијата за 2022 година; 

6. Квартален извештај за работата на Агенцијата за период од јули до септември 2021 година; 

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 петнаесетиот 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 Директорот на Агенцијата ја објасни потребата од оваа набавка па 
откако членовите гласаа се констатира дека се дава согласност за истата. 

За точка број четири Директорот на Агенцијата ја објасни потребата од оваа набавка се даде 
согласност за истата. 

Беше дискутирано и поставено прашање до Директорот зошто се дозволува да не се реализираат 
одредени набавки и да се префрлаат од година во година кои реално го оптеретуваат буџетот секоја 
година, или набавките планирани за првата половина од годината да се иницираат при крајот на годината 
кои реално нема време да се реализираат. Директорот на Агенцијата образложи дека одредени набавки 
не се започнати поради недостаток на реководен кадар на одредени сектори, и се надева дека во иднина 
ќе има подобра реализација. По ова се донесе заклучок со кој се задолжува Директорот во рок од 7 дена 
да се поднесат технички спецификации за сите останати предвидени набавки од планот за јавни набавки 
за 2021 година. 

За презентација на Предлог Програмата за работата на Агенцијата за 2022 година беше повикан 
раководителот на секторот за финансии кој го презентираше финансискиот план за 2022 година по што 
членовите ја дискутираа истата ги разјаснија одредени прашања кои се појавија во текот на дискусијата по 
што членовите ја усвоија предлог програмата и ги задолжија службите да ја објават на веб страната на 
Агенцијата како би почнала јавната расправа од заинтересираните странки по истата. 

 



 

 

Во врска со кварталниот извештај за работата на Агенцијата за период од јули до септември 2021 
година беа повикани сите раководители поединечно почнувајќи од секторот за правни работи кој ги 
презентираше своите активности во последното тромесечие.  

Потоа презентација имаше раководителот за регулатива, кој ги претстави активностите околу 
досегашните анализи на пазарите, како и планираните активности до крајот на годината. 

Во врска со контролата и мониторинг во државата презентираше раководителот на секторот кој ги 
информираше членовите на комисијата за моменталната состојба а и ги запозна со инфраструктурата на 
секторот како и опремата со која се вршат контролите и мониторингот. 

Раководителот на секторот за телекомуникации ги запозна членовите за својот сектор и работата 
на секое одделени поединечно. Објасни за начинот на доделување на броеви и серии на броеви, 
портирање на броеви како и телекомуникациската инфраструктура. 

Потоа беше презентиран кварталниот извештај на секторот за заштита на крајните корисници, кој 
ги запозна членовите за работата на секторот и одделенијата поединечно, особено со активностите кои 
има со запознавање на корисниците за своите права како и нивната заштита. Тука беа презентирани 
досегашните промотивни кампања за подигање на свеста на корисниците. 

Во делот на радиофрекфенции беа презентирани активностите околу активностите со доделување 
на 5Г фрекфенциите, како и состојбата со останатиот спектар во државата. 

Беа презентирани и работите на службите во Агенцијата, како службата за човечки ресурси, 
внатрешна ревизија, ИТ, МКД-ЦИРТ, логистика и меѓународна соработка, кои секој во својот дел ги 
запозна членовите за своите активности и надлежности. 

На крај беше презентиран и делот на секторот за финансии во кој дел членовите имаа неколку 
прашања кои беа одговорени од страна на раководителот на секторот за финансии. 

Седницата заврши во 20:00 часот. 

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


