
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од шестиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 07.04.2022 во 12:00 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 8 точки и тоа: 

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

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

3. Барање согласност за јавна набавка на услуга - осигурување на имотот на АЕК; 

4. Барање согласност за јавна набавка на услуга - втор интернет провајдер и податочно поврзување; 

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

параметри за квалитет на јавните мобилни мрежи; 

6. Отповикување на согласност за објавување оглас за вработување на неопределено време; 

7. Барање согласност за вработување на определено време; 

8. Разно.                  

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

сите членови на Комисијата го усвоија истиот како и записникот од предходниот состанок. 

Во врска со барањето под точка број 3, Директорот на Агенцијата објасни дека станува збор за редовна 

набавка, деллива, за период од две години предвидена во планот за јавни набавки, по што членовите 

дадоа согласност.  

Во однос на барањето согласност за набавка на услуга - втор интернет провајдер и податочно 

поврзување, Директорот ги запозна членовите на Комисијата со овој вид на набавка за што се даде 

согласност. 



 

Во врска со 5та точка - барање согласност за јавна набавка на стока - софистицирана мерна опрема за 

мерење на параметри за квалитет на јавните мобилни мрежи, Директорот објасни дека веќе еднаш е 

поништена оваа набавка, и дека се направени одредени измени во техничката спецификација, со што 

смета дека ќе се јават повеќе понудувачи, односно ќе се обезбеди конкуренција, после што Комисијата 

даде согласност. 

За точката број 6- Отповикување на согласност за објавување оглас за вработување на неопределено 

време, Директорот на Агенцијата објасни дека поради усогласување на Правилникот за систематизација 

на работните места на вработените во Агенцијата со Законот за административни службеници, не е во 

можност да се спроведе овој вид на оглас даден на предходниот состанок на Комисијата на Агенцијата 

заведена како согласност од Комисијата до Директорот под број 1102-10/7 од 24.03.2021г. Поради ова е и 

барањето под број 7 на денешниот состанок. По ова се даде согласност за отповикување на согласност за 

објавување оглас за вработување на неопределено време под број 1102-10/7 од 24.03.2021г. 

Барање согласност за вработување на определено време, имајќи го предвид претходното објаснување,  

Комисијата даде согласност за ова барање. 

Под точката разно беше разгледано барањето пристигнато за спонзорство од Кошаркарски Клуб Вардар, 

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. 

 

Седницата заврши во 14:00 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател_______________ 

Ервин Реџепагиќ, член ___________________________ 

Тања Ковачев, член ___________________________ 

Насер Адеми, член ____________________________ 

Александар Давчевски, член_____________________ 


