
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од десетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 16.06.2022 во 14:00 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 десетиот состанок на Комисијата на АЕК; 

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

3. Барање согласност за јавна набавка на стока Тонери; 

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

5. Барање согласност за јавна набавка на стока Канцелариски материјал; 

6. Барање согласност за јавна набавка на услуга Печатарски услуги; 

7. Барање согласност за јавна набавка на услуга  за Одржување на Хардверска платформа на Хибриден 

облак; 

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 

постапка предвидена во планот за јавни набавки, по што се даде согласност. 



 

Околу барањето за јавна набавка на услуга Прв интернет провајдер и податочно поврзување, директорот 

објасни дека станува збор за две годишна набавка, предвидена во планот за јавни набавки, по што се 

даде согласност. 

Во врска со точка број 5, објаснето беше дека станува збор за потребите на вработените и дека е редовна 

набавка, по што се даде согласност. 

Комисијата исто даде согласност и за барањето под точка број 6. 

Околку 7та точка, директорот го објасни барањето по што се даде согласност и за ова барање. 

Под точката разно беа разгледани пристигнатите барања за донации, беа разгледани и беа задолжени 

службите да одговорат на истите соодветно, односно за барањето на Еуро Колеџ беше дадена согласност 

да се подржат студиите на оваа високообразовна установа во висина од 300.000,00 денари, за барањето 

од Институтот по белодробни заболувања кај децата –Козле, Скопје, се уважи барањето, а за барањето 

од Управата за извршување на санкции, Казнено поправен дом-Прилеп, се одложи за наредната седница. 

 

Седницата заврши во 16:00:00 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател_______________ 

Ервин Реџепагиќ, член ___________________________ 

Тања Ковачев, член ___________________________ 

Насер Адеми, член ____________________________ 

Александар Давчевски, член_____________________ 


