
 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од вториот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година 

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

Претседателот на Комисијата се одржа на 24.02.2023 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. 

Претседателот на Комисијата имаше воведно излагање по однос на предложениот Дневен ред и тоа: 

1. Усвојување на дневниот ред за вториот состанок за 2023 година на Комисијата на АЕК; 

2. Усвојување на записникот од првиот состанок на Комисијата на Агенцијата од 2023 година; 

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

4. Барање согласност за јавна набавка на услуга за мониторинг на информации; 

5. Барање за согласност за вработувања без јавен оглас, преку трајно превземање за двајца 

извршители; 

6.  Барање за согласност за вработувања без јавен оглас, преку трајно превземање, за еден извршител, 

по К5 програмата;  

7. Предлог Правилник за измена и дополнување на Правилник за користење на службен мобилен 

телефон од страна на вработени на АЕК; 

8. Барање согласност за јавна набавка  на организирање на Меѓународна Регулаторна Конференција – 

ИРЦ 2023 година; 

9. Барање за усвојување на годишната сметка на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 

година; 

10. Барање за усвојување на годишната сметка на Компензацискиот фонд за универзална услуга за 2022 

година; 

11. Разно. 

 



 

 

По предложениот дневен ред збор зема членот Тања Ковачев која предложи дополнување со една точка 

и тоа:        

- Информација за статусот на функционалната анализа.  

Дневниот ред е усвоен со предложената дополна од страна на членот на Комисија Тања Ковачев беше 

усвоен со тоа што точката 11 стана точка 12. 

По точката број 2 членови на Комисијата го усвоија записникот од предходниот состанок. 

Во врска со барањето под точка број 3, Директорот на Агенцијата го образложи предложеното барање по 

што се даде согласност. 

Во врска со барањето под точка број 4, Директорот на Агенцијата го образложи предлогот по што се даде 

согласност. 

Во врска со барањето за согласност за вработување без јавен оглас, преку трајно превземање за двајца 

извршители, се дадоа согласности. 

По барањето за согласност за вработувања без јавен оглас, преку трајно превземање, за еден извршител, 

по К5 програмата; се даде согласност по истото. 

По предлог барањето за измена на Правилникот а која е настаната по основ на новиот тендер за мобилни 

телефони, се даде согласност. 

По барањето согласност за јавна набавка  на организирање на Меѓународна Регулаторна Конференција – 

ИРЦ 2023 година, се даде согласност по ова барање. 

Барањето за усвојување на годишната сметка на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година 

беше образложена од раководителот на секторот за финансии по што се донесе одлука за нејзино 

усвојување; 

По барањето за усвојување на годишната сметка на Компензацискиот фонд за универзална услуга за 2022 

година се донесе одлука за нејзино усвојување; 

По дополнетата точка, по дадената информација од Директорот, Комисијата го задолжи директорот до 3ти 

март да се избере добавувач за изработка на функционална анализа по предходно дефинирани 

критериуми од страна на службата за човечки ресурси. 

Под точка разно, беа разгледани барањата за донации, по што се донесе заклучок да се информираат 

дека Агенцијата не располага со средства за донации. 



 

 

 

Под разно  Комисијата побара од надлежните сектори во АЕК при доставување на материјал за давање на 

согласност за конкретни јавни набавки, внимателно да ги проверуваат доставените материјали како од 

технички така и од финансиски карактер. 

 

Седницата заврши во 16:30 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател____________ 

Ервин Реџепагиќ, член ____________________ 

Тања Ковачев, член _________________ 

Насер Адеми, член _________________ 

Александар Давчевски, член___________ 


