
 
Врз основа на член 19 алинеја 1, од Законот за електронските комуникации 

(сл.весник на Република Македонија бр. 39/2014, 188/2014, 44/2015, 193/2015, 11/2018, 
21/2018, и сл.весник на Република Северна Македонија бр.98/2019 и 153/2019) и член 15 
точка б) од Статутот на Агенцијата за електронски комуникации, Комисијата како орган на 
Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на 12.08.2020 година, донесе 

 
 

О  Д  Л  У  К  А 
за изменување и дополнување на Деловникот за работа на Комисијата на  

Агенцијата за електронски комуникации 
 
 

Член 1 
Во Деловникот за работа на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации број 
1102-22/7 од 15.12.2014 година, во членот 6, по точката се додава нова реченица која гласи: 
„ Како писмен предлог се смета и предлогот даден по телефонски и/или електронски пат.“ 
 

Член 2 
Во членот 12 ставот 5 се дополнува и по точката се додава нова реченица која гласи: 
„ Како посебни околности се сметаат особено вонредна или воена состојба, постоење на 
пандемија и сите оние околности кои го попречуваат работењето и одлучувањето на 
Комисијата на состанок и/или по електронски пат“. 
 
По ставот 5 се додава нов став 6 кој гласи: 
„ Состаноците на Комисијата може да се свикаат и на истите може да се одлучува по 
електронски пат, доколку мнозинството на членовите на Комисијата се согласат со тој 
предлог. Членовите  ги разгледуваат материјалите добиени по електронски пат и за истите 
се произнесуваат, односно гласањето го остваруваат по пат на електронска пошта од своето 
службено електронско поштенско сандаче (email).“ 

 
       Член 3 

Во членот 22 по точката се додава нова реченица која гласи: 
„ Како јавно гласање се смета и гласањето остварено по телефонски и/или електронски пат.“ 

   
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува по 
објавувањето на огласната табла во седиштето на Агенцијата. Се задолжува стручната 
служба на АЕК да изготви Пречистен текст на Деловникот во рок од 15 дена од денот на 
донесувањето на ова одлука. 
 
 
 
Наш број_________ 
Скопје_______      Агенција за електронски комуникации 
            Комисија 
         Стевица Јосифовски, претседател 


