
 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од осумнаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 09.12.2022 во 13:00 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 9 точки и тоа: 

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

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

3. Барање согласност за јавна набавка на услуга за Поправка и сервисирање на службени возила на 

АЕК; 

4. Барање согласност за јавна набавка на работа  Реконструкција на КМЦ Зајчев Рид (реконструкција на 

кровен покривач и фасаден ѕид и адаптација со ентериерно решение) и  Поставување на 

фотонапонски панели на постојна кровна површина во КМЦ Зајчев Рид, КМЦ Битола и КМЦ Штип; 

5. Барање согласност за јавна набавка на стока Систем за греење и ладење  во КМЦ Зајчев Рид; 

6. Барање согласност за јавна набавка на стока Систем за заштита и непроменливост на податоци од 

критична инфраструктура; 

7. Предлог за отпис на побарување – годишен надоместок за користење на радиофреквенции, годишен 

надоместок за користење на скратаен број, врз основа Известување од Централен Регистар на РМ; 

8. Доставување на квартален извештај за работата на Агенцијата во третиот квартал на 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 за Поправка и сервисирање на службени возила на АЕК, дека истиот е предвиден во планот за 

јавни набавки дека е редовна набавка, по што се даде согласност за истата. 

 

Под точка реден број 4, беа поставени определени прашања од членовите на Комисијата, по што беше 

повикано одговорното лице да ја образложи оваа и наредната точка под реден број 5- барање согласност 

за јавна набавка на стока Систем за греење и ладење  во КМЦ Зајчев Рид, кое ги образложи најпрво 

потребите од истите, објасни дека е направен предмер и предмер пресметка за контролно мерните центри 

на Агенцијата, дека станува збор за набавка на стока, но во градежниот дел ќе се бара лиценца А бидејќи 

станува збор за објект во државна сопственост, по што се донесе заклучок да се доработи барањето и да 

се обезбедат досегашни примероци каде се пријавила фирма и го добила тендерот а како подизведувач е 

фирмата со А лиценца што е услов за избор на најповолен изведувач. Исто така се задолжија службите да 

дадат мислење за предходните две барања односно дали тоа претставува градежна активност односно 

дали мора фирмата која ќе ја достави стоката да поседува А лиценца, по што двете точки се одложија за 

некој нареден состанок на Комисијата.  

По ова се донесе заклучок, да се прекине седницата и со истата да се продолжи на 26.12.2023 со почеток 

од 15:00 часот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

Од продолжение на 18та седница, одржана на 26.12.2023 година 

 

На 26.12.2023 година во 15:00 часот продолжи 18та седница на Комисијата на Агенцијата во просториите 

на Агенцијата. 

Претседателот на комисијата ја отвори седницата и се започна со дискусија по третата и четвртата точка. 

Беше разгледано пристигнатото дополнување и објаснување од одговорното лице барател на овие точки. 

По дискусијата на членовите, беше донесен заклучок овие две точки да се одложат за неодреден период, 

а во меѓуврмее службата да обезбеди мислење од Министерството за транспорт и врски и тоа за точката 

под реден број 4- дали е за предметната градба потребно е решение за реконструкција а за точка под 

реден број 5-дали за набавка на системот за ладење и греење, претставува градба  согласно законот за 

градење.  

Точката под реден број 6 се одложи на неодредено време додека стигне образложувањето од секторите. 

Кварталниот извештај беше разгледан и немаше забелешки по истиот. 

 

Под точката разно беше констатирано дека нема средства во буџетот за дополнителни барања за 

донации. 

 

Седницата заврши во 16:30 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател____________ 

Ервин Реџепагиќ, член ____________________ 

Тања Ковачев, член _________________ 

Насер Адеми, член _________________ 

Александар Давчевски, член___________ 


