
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од седмиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 03.05.2022 во 17:00 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 11 точки и тоа: 

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

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

3. Барање согласност за јавна набавка на стока систем за дојава на пожар во КМЦ Зајчев Рид; 

4. Барање согласност за јавна набавка на услуга тековно и инвестиционо одржување на објектите на 

АЕК; 

5. Барање согласност за јавна набавка на стока прехрамбени продукти и безалкохолни пијалоци; 

6. Барање согласност за јавна набавка на услуга одржување на опремата во Контакт Центарот 190; 

7. Барање согласност за јавна набавка на услуга одржување на хигиената во деловните простории  на 

АЕК; 

8. Барање согласност за јавна набавка на услуга испитување на јавното мислење; 

9. Барање согласност за вработување на определено време; 

10. Доставување на квартален извештај за работата на Агенцијата- Q4-2021; 

11. 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, предвидена во планот за јавни набавки, по што членовите дадоа согласност.  

Во однос на барањето согласност за набавка на услуга - јавна набавка на услуга тековно и инвестиционо 

одржување на објектите на АЕК, Директорот ги запозна членовите на Комисијата со овој вид на набавка за 

што се даде согласност. 

Во врска со 5та точка - Директорот објасни дека веќе e предвидена во планот за јавни набавки, за период 

од две години, после што Комисијата даде согласност. 

За точката број 6- одржување на опремата во Контакт Центарот 190, Директорот објасни дека веќе e 

предвидена во планот за јавни набавки, за период од три години, после што Комисијата даде согласност. 

Околу барањето на согласност за јавна набавка на услуга одржување на хигиената во деловните 

простории  на АЕК, Директорот ги запозна членовите дека договорот истекува и треба да се спроведе оваа 

набавка за која се предведени средства и е во планот за јавни набавки. 

Во врска со барањето на согласност за јавна набавка на услуга испитување на јавното мислење, 

членовите на Комисијата даде согласност. 

Во врска со барањето согласност за вработување на определено време, имајќи го предвид објаснувањето 

на Директорот за потребата од истото, Комисијата даде согласност. 

Под точката разно немаше дискусија. 

 

Седницата заврши во 18:00 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател_______________ 

Ервин Реџепагиќ, член ___________________________ 

Тања Ковачев, член ___________________________ 

Насер Адеми, член ____________________________ 

Александар Давчевски, член_____________________ 


