
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од шестиот состанок на Комисијата  на Агенцијата за електронски комуникации 

 

Шестиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од 

претседателот на Комисијата се одржа на 06.05.2014 година, со почеток во 09:00 часот во 

просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

 

На состанокот присуствуваа 

1. Гордана Клинчарова, претседател; 
2. Славе Веловски, член; 
3. Петар Есмеров, член; 
4. Горан Велинов, член, 
5. Роберт Орданоски, директор 
6. Владимир Ристевски, советник во кабинетот на директорот за анализа на пазар, 
7. Елизабета Двојакова, шеф на кабинетот на директорот, и 
8. Бојана Гошева, Раководителот на Секторот за правни работи- Бојана Стефановска-во 

својство на записничар.  
 

 

На состанокот се работеше по предложениот дневниот ред: 

1. Усвојување на Записникот од петтиот состанок на Комисијата на АЕК одржана на 
02.04.2014 и усвојување на предлог дневниот ред за шестиот  состанок за 2014 година на 
Комисијата на АЕК; 
 

Записникот од петтиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и дневниот 
ред. 

 
2. Разгледување  на Кварталниот извештај за работа на  Агенцијата за електронски 

комуникации за период од 01.01.2014 до 31.03.2014 година; 
 
Шефот на кабинетот на директорот Елизабета Двојакова го презентираше Кварталниот 

извештај за работа на  Агенцијата за електронски комуникации за период од 01.01.2014 до 

31.03.2014 година при што потенцираше дека сите проекти се одвиваат според зададените 

рокови. Напомена дека со стапување на сила на новиот закон за електронски комуникации 

имаме обврска да се донесат нови подзаконски акти или веќе постоечките да се усогласат 

според законот и директивите на ЕУ. Најголем број на правилници се однесуваат на делот за 

грижа на корисници каде предвиден каде е предвиден нов начин на решавање на споровите. 



 

 

3. Барање на согласност за спроведување на јавна набавка на адвокатски услуги; 
Согласно планот за јавни набавки стручната служба на Агенцијата достави барање по кое 
Комисијата даде согласност за истата. 

 

4.  Разно; 
Советникот во кабинетот на директорот за анализа на пазар Владимир Ристевски 
презентираше план за набавка на возила со оперативен лизинг по што Комисијата побара 
да се дополни презентацијата за идниот состанок со споредба за финансиски лизинг како 
би можело да се одлучи правилно и најповолно за Агенцијата со тоа што членовите 
напоменаа да се набават возила од пониска класа. 
 Исто така беше дискутирано и за набавката и одржување на софтверот од LS 
TEL COM потребен за секторот за радиокoмуникации која набавка се води со 
преговарање. Во моментот има нова понуда во која цената е намалена за првата година 
и очекувањата се дека истата ќе биде прифатена со оглед на тоа дека е направен 
компатибилна верзија која би одговарала со опремата која Агенцијата веќе ја поседува. 

 

 

 

 

Состанокот заврши во 11:00 часот. 
 
  
Гордана Клинчарова, претседател __________________  
Славе Веловски, член ______________________________  
Газменд Ајдини, член _______________________________  
Петар Есмеров, член________________________________  
Горан Велинов , член _______________________________  
 
 
 
Наш број ____________  
Скопје ______________ 

 

 

 

 

Кеј Димитар Влахов бр.21 
1000 Скопје 
Република Македонија 

тел.: 02 32 89 200 
факс: 02 32 24 611 
е-пошта: contact@aec.mk 


