
 

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 30.10.2020 во 12:30 часот, по телефонски пат.  
Согласно деловникот за работа на Комисијата, Претседателот ги испрати пристигнатите 

материјали до сите членови на Комисијата, како и Предлог дневниот ред. 
 
Дневниот ред имаше 7 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; 

3. Барање согласност на Предлог Одлука за јавна набавка на услуга Изработка на Научна студија за: 
“Влијанието на зрачењата од телекомуникациските уреди и технологии врз здравјето на луѓето и 
околината – животната средина која не опкружува (4г, 5г)”; 

4. Барање согласност на Предлог Одлука за јавна набавка на стока Хардверска платформа за хибриден 
облак за потребите на АЕК; 

5. Барање донација од ОТА; 

6. Барање донација од Владата; 

7. Барање на согласност за вработување без јавен оглас, преку превземање; 

Откако претседателот на Комисијата имаше воведно излагање по однос на предложениот Дневен 
ред, сите членови на Комисијата го усвоија истиот. 

После тоа едногласно се усвои Записникот од дванаесетиот состанок на Комисијата. 

Во врска со точка број три, барање согласност за јавна набавка на услуга изработка на научна студија 
за: “Влијанието на зрачењата од телекомуникациските уреди и технологии врз здравјето на луѓето и 
околината – животната средина која не опкружува (4г, 5г)”; членовите на комисијата се согласија да се 
одложи за наредниот состанок на комисија со тоа што би се разгледал материјалот подетално;   

Околу втората набавка на стока Хардверска платформа за хибриден облак за потребите на АЕК 
членовите на комисијата се согласија да се отпочне ваква набавка; 

Во врска со барање донација од ОТА и барањето донација од Владата беше одлучено барањето на 
ОТА да биде одобрено во целост со тоа што исплатата ќе биде во два дела, и тоа првиот дел во висина 



 

од 20.000.000,00 денари веднаш по одобрувањето, а вториот дел во висина од 25.000.000,00 денари ќе 
биде исплатен во новата фискална година, односно јануари 2021 година. Додека брањето на Владата 
беше одобрено во целост. 

Околу барањето на согласност за вработување без јавен оглас, преку превземање, членовите се 
согласија да се одложи ова барање за наредниот состанок на Комисијата 

 
Под точката разно немаше дискуции. 

По ова седницата заврши во 13:30 часот. 

 

Стевица Јосифовски, претседател___________  
Гордана Клинчарова, член _____________________ 
Ервин Реџепагиќ, член______________________ 
Дешира Имери, член ______________________  


