З А П И С Н И К
од петнаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации

петнаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од
Претседателот на Комисијата се одржа на 30.11.2020 во 18:00 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 петнаесетиот состанок на Комисијата на АЕК;
2. Усвојување на Записникот од четиринаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата;
3. Барање за реализација на ваучер од РК Металург;
4. Барање на согласност за измена и дополнување на ГПЈН за 2020 година (Анекс бр.6);
5. Барање согласност за јавна набавка на услуга од Авторска агенција
6. Барање согласност за јавна набавка на работа - заземјување на Контролно мерен центар Битола.
7. Разно.
Откако претседателот на Комисијата имаше воведно излагање по однос на предложениот Дневен
ред, сите членови на Комисијата го усвоија истиот.
Потоа едногласно се усвои Записникот од четиринаесетиот состанок на Комисијата.
Во врска со точка број три, барање за реализација на ваучер од РК Металург, се разви дискусија од
страна на членовите во која Претседателот на Комисијата го образложи барањето и објасни дека е
согласно законските одредби за даночно ослободување за финансирање средства на спортски субјекти
кое се реализира преку Агенцијата за млади и спорт. По ова сите членови се согласија и дадоа согласност
за реализирање на ваучерот со кој ќе се помогне работењето на спортскиот клуб Металург.

Околу четвртата точка -барање на согласност за измена и дополнување на ГПЈН за 2020 година
(Анекс бр.6), Директорот ја образложи потребата за ваквата измена по што се даде согласност од
сите членови.
Откако се дозволи измена на годишниот план се даде согласност и за барањето за јавна набавка на
услуга од Авторска агенција преку која Агенцијата ќе ги реализира своите планирани активности и
проект.
Во врска со точка 6 од дневниот ред, директорот образложи дека има потреба од ново заземјување
на Контролно мерен центар Битола, поради одредени аномалии кои се појавиле во изминатиот
период по што се даде согласност за оваа набавка.
Под точката разно Претседателот на комисијата ја истакна законската обврска на Комисијата за
спроведување навремен јавен оглас за директор на Агенцијата за електронски комуникации, по што
сите членови се согласија да се започне постапка по што се донесе Одлука за спроведување на јавен
оглас за именување на директор на Агенцијата за електронски комуникации.

По ова седницата заврши во 19:30 часот.

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

