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З А П И С Н И К 

 

oд четвртиот состанок во 2014 година на Комисијата на Агенцијата за електронски 
комуникации што се одржa на 07.03.2014 година (петок) во 09:00 часот 

 

Четвртиот  состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан 
од Претседателот на Комисијата се одржa на 07.03.2014 година (петок) во 09:00 часот 
во просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

На состанокот присустуваа: 

1. Претседател на Комисијата г-ѓа Гордана Клинчарова, 
2. Членот на Комисијата г-н Петар Есмеров, 
3. Членот на Комисијата г-н Славе Веловски, 
4. Членот на Комисијата г-н Газменд Ајдини, 
5. Членот на Комисијата г-н Горан Велинов   
6. Шефот на кабинет на Директорот г-ѓа Елизабета Двојакова, 

 
 

 На состанокот беше предложен и усвоен следниот дневeн ред: 

1. Усвојување на Записникот од третиот состанок на Комисијата на АЕК одржана на 
21.02.2014 и усвојување на предлог дневниот ред за четвртиот  состанок за 2014 
година на Комисијата на АЕК; 

Од страна на Комисијата беше усвоен Записникот од  третиот состанок на 
Комисијата на АЕК одржан на 21.02.2014 и дневниот ред за четвртиот состанок 
за 2014 година на Комисијата на АЕК. 

 

 

2.  Усвојување на Годишниот извештај за работа на  Агенцијата за 
електронски комуникации за 2013 година 

 
Од страна на  Директорот на Агенцијата за електронски комуникации беше 
доставен  Годишниот извештај за работа на  Агенцијата за електронски 
комуникации за 2013 година согласно одредбите од член 11 од Законот за 
електронските комуникации бр. 39/2014  донесен на 25.02.2014 година, кој 
стапи во сила на 06.03.2014 година.  Согласно новиот Закон за електронски 
комуникации ревизорскиот извештај е составен дел на Годишниот извештај за 
работа на Агенцијата за електронски комуникации  за 2013 година. Постапката 
според тендерската документација за ангажирање на ревизорска кука за 
доставување на ревизорски извештај е спороведена според стариот Закон за 
електронски комуникации при што во договорот склучен со избраната 
ревизорска кука Grant Thornton   ревизорскиот извештај за работењето на АЕК 
не можеше да го испочитува крајниот датум 10. 03. 2014 година за изработка на 
конечна верзија на ревизорскиот извештај.  Поради тоа Комисијата ја одложи 
точката за следниот состанок кога ке се создадат услови за негово усвојување . 
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3. Разно  

По оваа точка не се разви дискусија.  

Состанокот заврши во 10:00 часот. 

Гордана Клинчарова, претседател __________________    

Славе Веловски, член  ______________________________ 

Газменд Ајдини, член _______________________________ 

Петар Есмеров, член________________________________     

Горан Велинов , член _______________________________ 

 

 

Наш број ____________ 

Скопје ______________ 


