
 

 З  А  П  И  С  Н  И  К 

од вториот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 24.02.2022 во 16:00 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 10 точки и тоа:        

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

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

3. Барање за капитализација или отпис/расход на инвестиции во тек; 

4. Барање за  забрзана амортизација на софтвери и лиценци; 

5. Барање за сметководствено книжење на вишоци над приходи; 

6. Барање согласност за јавна набавка на услуга Решение за анализа на злонамерни содржини; 

7. Барање согласност за јавна набавка на услуга Решение за управување со сајбер ризици, закани и и 

ранливости на национално ниво; 

8.   Барање согласност за јавна набавка на услуга за Сервисирање и одржување на пумпи и цевна 

инсталација за водоснабдување со вода за пиење и против пожарна хидрантска мрежа во АЕК; 

9. Барање согласност за јавна набавка на услуга за Одржување на ИП централа за фиксна телефонија – 

Avaya; 

10. Разно.           

Беше разгледан Записникот од првиот состанок кој го одржа Комисијата во 2022 година, па откако 

беше усвоен од страна на членовите на комисијата, се премина на  дневниот ред. 

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

ред, истиот се усвојува со следните корекции:  

Точка три се менува и гласи: Давање на согласност на предлог одлуката на директорот за отпис на 

инвестиции во тек. 



 

Точка четири се брише од дневен ред , па така точка 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стануваат 4, 5 , 6 ,7, 8, и 9. 

Точка број 4 се менува и гласи: Доставување на информација за промена сметководственото 

евидентирање на вишокот на приходи над расходи. 

Во врска со барањето под точка број 5 откако беше дискутирано од членовите, се даде согласност 

за ова барање. 

Точката под број 6 откако беше дискутирана од членовите, се даде согласност за ова барање. 

Точката под број 7 откако беше дискутирана од членовите, се даде согласност за ова барање. 

Точката под број 8 откако беше дискутирана од членовите, се даде согласност за ова барање. 

Под точка 9-разно беше разгледано барањето за спонзорство пристигнато до Агенцијата под број 

1102-3/1 од 22.02.2022 година. Откако беше дискутирано се даде согласност за барањето за спонзорство. 

Од гласањето се иззема членот Александар Давчевски. 

 

Седницата заврши во 18:00 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател_______________ 

Тања Ковачев, член ___________________________ 

Насер Адеми, член ____________________________ 

Александар Давчевски, член_____________________ 

Ервин Реџепагиќ, член___________________________ 


