
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од тринаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 23.08.2022 во 13:00 часот, во канцелариите 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 тринаесетиот состанок на Комисијата на АЕК; 

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

3. Барање согласност за јавна набавка на услуга Безбедна комуникација по е – пошта; 

4. Барање согласност за јавна набавка на услуга  за Одговорно работење на интернет – проект; 

5. Барање согласност за јавна набавка на услуга за Cyber Champion -проект со онлајн квиз; 

6. Предлог Годишен план за вработување за 2023 година; 

7. Предлог измена на Годишен план за вработување за 2022 година; 

8. Усвојување на предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски 

комуникации за 2022 година; 

9. 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 го образложи предлогот за јавна набавка 

на услуга Безбедна комуникација по е – пошта, дека истиот е предвиден во планот за јавни набавки по 

што се даде согласност за истата. 

Под точка реден број 4 откако Директорот го образложи предлогот, по што се даде согласност за истата. 

Под точка реден број 5 по барањето за Cyber Champion -проект со онлајн квиз, се даде согласност за 

истото. 



 

По предлог Годишниот план за вработување за 2023 година, имајќи го во предвид законскиот рок, 

Комисијата даде согласност за истиот предлог. 

По однос на предлог измената на Годишниот план за вработување за 2022 година се даде согласност за 

овој вид на измена. 

По истекот на законскиот рок за јавна расправа по измени и дополнувања на финансискиот план на 

Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година се стави на дневен ред на комисијата. Беа 

разгледани пристигнатите коментари како и одговорите по истите, по што се даде согласност. 

Под точка разно комисијата беше разгледано барањето од Државниот Универзитет Тетово, па имајќи ја во 

предвид досегашната пракса за помош на државни универзитети, комисијата даде согласност за ова 

барање. 

Останатите барања за донација беа одложени за наредниот состанок. 

Исто така беше дадена забелешка по однос на веќе донесениот заклучок на Комисијата да се доставуваат 

на квартално ниво информација за реализација на планот за јавни набавки како и извештај на квартално 

ниво за реализација на одобрените донации, беше побарано да се доставуваат навремено. 

 

Седницата заврши во 15:00 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател____________ 

Ервин Реџепагиќ, член ____________________ 

Тања Ковачев, член _________________ 

Насер Адеми, член _________________ 

Александар Давчевски, член___________ 


