
 

 З  А  П  И  С  Н  И  К 

од седумнаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 23.11.2021 во 17:00 часот, во просториите на Агенцијата.  

Присутни: Стевица Јосифовски, Тања Ковачев, Насер Адеми, Александар Давчевски и 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 9 точки и тоа: 

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

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

3. Барање согласност за јавна набавка на стока прочистувачи на воздух; 

4. Барање согласност за јавна набавка на услуга  одржување и сервисирање на уреди за евиденција на 

работно време во објектите на АЕК; 

5. Барање согласност за јавна набавка на стока софистицирана мерна опрема за мерење на параметри 

за квалитет во јавните мобилни мрежи; 

6. Барање согласност за јавна набавка на стока адаптивна надградба и превентивно одржување на 

Интегриран Информациски Систем; 

7. Барање согласност за јавна набавка на стока моторни возила; 

8. Барање согласност за јавна набавка на услуга телекомуникациски услуги за фиксна телефонија; 

9. 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 шеснаесетиот состанок на Комисијата, па откако беше 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 а како 

истата е во планот за јавни набавки членовите дадоа согласност за истата. 



 

За точка број четири Директорот на Агенцијата ја објасни потребата од оваа набавка се даде 

согласност за истата. 

Во врска со барањето под точка број 5 беше дискутирано од членовите за видот и начинот за 

нејзина реализација, па откако беше елаборирана од страна на Директорот се даде согласност за истата. 

За точка број шест Директорот на Агенцијата ја објасни потребата од оваа набавка по што се даде 

согласност за истата. 

Во врска со точка број седум членовите се разви дискусија кај членовите во која беше образложен 

начинот на реализација на набавката, по што се даде согласност за истата. 

Околу барањето за јавна набавка на услуга телекомуникациски услуги за фиксна телефонија 

Директорот образложи дека е годишна набавка а како е изминат рокот се даде согласност за ова барање. 

Членот на Комисија Тања Ковачев побара во иднина да се издвојува од кварталните извештаи на 

Агенцијата и да се доставува посебен извештај од одделението за јавни набавки за реализација и состојба 

на планот за јавни набавки, за што се согласија сите членови. 

Под точка разно беа разгледани барањата пристигнати до Агенцијата за донација. Се даде 

согласност за стипендии за студирање од техничките и информатичките науки на следните универзитети: 

Универзитетот на Југоисточна Европа, ИБУ - Универзитетот од Скопје и Славјански универзитет 

Св.Николе. Во исто време Комисијата даде согласност за донација на Агенцијата за заштита на правото на 

слободен пристап до информациите од јавен карактер, за набавка на телекомуникациска опрема. 

При гласањето за донација на Славјански универзитет и Агенцијата за заштита на правото на 

слободен пристап до информациите од јавен карактер, членот Тања Ковачев се иззема од дискусија и од 

гласање по ова барање. 

При гласањето за донација на ИБУ Универзитетот од Скопје, членот Ервин Реџепагиќ се иззема од 

дискусија и од гласање по ова барање. 

Седницата заврши во 19:00 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател_______________ 

Тања Ковачев, член ___________________________ 

Насер Адеми, член ____________________________ 

Александар Давчевски, член_____________________ 

Ервин Реџепагиќ, член___________________________ 


