
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од четвртиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 09.03.2022 во 16:00 часот, во просториите на Агенцијата.  

 

Присутни: Стевица Јосифовски, Ервин Реџепагиќ, Тања Ковачев, Насер Адеми и Александар 

Давчевски.  

На состанокот беа присутни и Директорот на Агенцијата - Јетон Акику, Раководителот на секторот 

за финансии - Владимир Велкоски и Љупчо Наумоски претставник на Независната ревизорска куќа. 

 

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 четвртиот состанок на Комисијата на АЕК; 

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

3. Барање согласност за јавна набавка на услуга - oдржување на фасада; 

4. Барање согласност за јавна набавка на услуга - сервисирање и одржување на систем за греење и 

ладење во КМЦ; 

5. Барање согласност за јавна набавка на услуга - одржување на зелени површини; 

6. Барање согласност за јавна набавка на стока - гориво за службени возила; 

7. Доставување на годишен извештај за работата на Агенцијата за 2021 година; 

8. Предлог измена на Правилникот за систематизација на работните места; 

9. Разно.       

 

 



 

 

Пред почетокот на состанокот беше повикан Независниот ревизор кој даде излагање во врска со 

доставениот Нацрт извештај за Агенцијата за 2021 година.  

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

сите членови на Комисијата го усвоија истиот. 

Во врска со барањето под точка број 3 откако беше дискутирано од членовите, се даде согласност за овој 

вид на набавка. 

Бидејќи станува збор за набавка сервисирање и одржување на систем за греење и ладење во КМЦ 

предвидена во планот за јавни набавки а и бидејќи станува збор за редовно одржување се даде 

согласност за оваа набавка. 

Во врска со барањето за одржување на зелени површини се даде согласност за ова барање; 

По однос на барањето согласност за јавна набавка на стока - гориво за службени возила се даде 

согласност од членовите на Комисијата; 

Околу Годишниот извештај за работата на Агенцијата за 2021 година, Директорот на Агенцијата го 

презентираше пред членовите и истиот беше усвоен од Комисијата. 

По однос на 8та точка се даде согласност за истата и се задолжијa службите да го достават предметот до 

надлежното министерство на одобрување. 

Под точката разно беше разгледано барањето пристигнато за донација од Биатлон Федерацијата и се 

даде согласност за помош од 150.000,00 денари.  

 

Седницата заврши во 18:00 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател_______________ 

Ервин Реџепагиќ, член ___________________________ 

Тања Ковачев, член ___________________________ 

Насер Адеми, член ____________________________ 

Александар Давчевски, член_____________________ 


