
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од четиринаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

  

Четиринаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од 
Претседателот на Комисијата се одржа на 05.11.2020 во 19:00 часот, по пат на електронска платформа.  

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 четиринаесетиот состанок на Комисијата на АЕК; 

2.     Усвојување на Записникот од тринаесетиот 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 на согласност за вработување без јавен оглас, преку превземање; 

5.     Предлог Програма за работа на Агенцијата за 2021 година; 

6.     Отпис на расходувани основни средства, врз основа на извршена проценка; 

7.     Разно. 

  

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 тринаесетиот 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 ги дискутираа 
деталите околу набавката како и одредени прашања кои ги имаа по што се согласија да се даде 
согласност за оваа набавка;   

Околу четвртата точка тројца членови гласаа за, а еден воздржан, со што се смета за усвоена.  



 

Во врска со Предлог Програма за работа на Агенцијата за 2021 година членовите ја дискутираа 
истата ги разјаснија одредени прашања кои се појавија во текот на дисккусијата по што членовите ја 
усвоија предлог програмата и ги задолжија службите да ја објават на веб страната на Агенцијата како би 
почнала јавната расправа од заинтересираните странки по истата. 

Во врска со точка 6, отпис на расходувани основни средства, врз основа на извршена проценка 
членовите се согласија дека согласно дописот од Владата да се донесе одлука за отпис на истите. 

 Под точката разно се разгледаа пристигнатите барања за донации од одредени средни училишта, по 
што Председателот на Комисијата предложи останатите средства кои се на тоа конто, и тоа 5.000.000,00 
денари да бидат прераспределени рамномерно по сите средни училишта во Македонија, со цел набавка 
на компјутери, лаптопи и други електронски комуникациски уреди за учениците, а останатиот дел и тоа 
5.000.000,00 денари на јавните здравствени установи, имајќи ја во предвид ситуацијата во која се наоѓаат 
сите здравствени установи во овој периодот на Пандемија. 

Критериумите за распределба на средствата за донација да ги дефинираат стручните служби на АЕК, 
за што директорот ќе донесе соодветна одлука 

По ова седницата заврши во 20:00 часот. 

  

Стевица Јосифовски, претседател___________  
Гордана Клинчарова, член _____________________ 

Ервин Реџепагиќ, член______________________ 

Дешира Имери, член __________________ 

 

 


