
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од петтиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 24.03.2022 во 15:00 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 9 точки и тоа: 

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

2. Усвојување на записникот од четвртиот состанок на Комисијата на Агенцијата од 2022 година; 

3. Барање согласност за јавна набавка -Организација на Меѓународна Регулаторна Конференција. 

4. Барање согласност за јавна набавка на стока Дигитални сертификати; 

5. Барање согласност за продажба на движни ствари; 

6. Барање согласност за продажба на движни ствари-патнички моторни возила; 

7. Барање согласност за објавување оглас за вработување на неопределено време; 

8. Разно.             

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, Директорот на Агенцијата објасни дека станува збор за редовна 

набавка, односно настан кој се одржува секој година во знак на денот на телекомуникациите и дека е 

предвидена во планот за јавни набавки. Имајќи во предвид дека веќе две години немаше никакви настани 

и собори и настани, оваа година се испратени покани до сите регулаторни тела со кои Македонија има 

воспоставено соработка, испратена е покана до турското регулаторно тело, домашните вендори, 

оператори, ИРГ, БЕРЕК, ИТУ...се даде предлог од членовите настанот да биде медиумски покриен и да се 

промовира студијата за 5Г направена пред скоро една година. По ова членовите дадоа согласност. 



 

По барањето согласност за јавна набавка на стока Дигитални сертификати. Комисијата даде согласност. 

По однос на барањето согласност за продажба на движни ствари, Директорот ги запозна членовите на 

Комисијата дека сме до фаза за објавување на оглас, и дека имаме добиено согласност од Владата, 

согласно одредбите од законот за продажба на движни и недвижни ствари, по што се даде согласност за 

оваа точка како и за 6та точка-барање согласност за продажба на движни ствари-патнички моторни 

возила. 

Во врска со 7та точка -барањето согласност за објавување оглас за вработување на неопределено време, 

комисијата даде согласност. 

Под точката разно беше разгледано барањето пристигнато за спонзорство од Ракометен клуб Струга од 

Струга, по кое се разви дискусија и се донесе заклучок основан врз уредбата од Владата за намалување 

на спонзорства и рекламирање на институциите, со кој заклучок се одбива барањето за спонзорство. 

Потоа беше разгледано барањето од здружение на правници на Македонија кое организира годишен 
настан кој се одржува секоја година, по што се даде согласност за донација од 300.000,00 денари. Од 
дискусијата за оваа точка, како и за гласањето по истата се иззема Претседателот на Комисијата. 

 

Седницата заврши во 17:00 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател_______________ 

Ервин Реџепагиќ, член ___________________________ 

Тања Ковачев, член ___________________________ 

Насер Адеми, член ____________________________ 

Александар Давчевски, член_____________________ 


