
 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од седумнаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 09.12.2022 во 15:00 часот, преку веб апликацијата 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 6 точки и тоа: 

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

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

3. Барање согласност за јавна набавка на услуга за мобилна телефонија; 

4. Усвојување на изменетиот и дополнет годишен финансиски план на АЕК за 2022 година; 

5. Усвојување на годишната Програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 

2023; 

6. 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 за мобилна телефонија, 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, беа поставени определени прашања 

од членовите на Комисијата, се констатираше дека нема пристигнато коментари по јавната расправа, по 

што се изгласаа измените на годишен финансиски план на АЕК за 2022 година. 



 

 

Во врска со доставената годишна Програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 

2023, откако се разгледаа коментарите пристигнати по јавната расправа, од заинтересираните 

странки, се даде согласност за истата и се задолжија службите да ја објават на ВЕБ страната на 

Агенцијата.; 

 

Под точката разно немаше дискусии. 

 

Седницата заврши во 16:00 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател____________ 

Ервин Реџепагиќ, член ____________________ 

Тања Ковачев, член _________________ 

Насер Адеми, член _________________ 

Александар Давчевски, член___________ 


