
 

Кеј Димитар Влахов  број 21 

1000 Скопје 

Република Македонија 

тел.: 02 32 89 200 

факс: 02 32 24 611 

е-пошта: contact@aec.mk 

З А П И С Н И К 

oд петнаесеттиот состанок во 2014 година на Комисијата на Агенцијата за електронски 
комуникации што се одржa на 22.10.2014 година  во 12:00 часот 

 

Петнаесеттиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, 
свикан од Претседателот на Комисијата се одржa на 22.10.2014 година во 12:00 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 Горан Велинов   
5. Членот на Комисијата г-н Газменд Ајдини 
6. Шефот на кабинет на Директорот  Елизабета Двојакова, 
7. Советникот за анализа на пазар Владимир Ристевски, 
8. Раководителот на сектор за финансии – Владимир Велковски 
9. Раководителот на Секторот за правни работи - Бојана Стефановска-во својство на 

записничар. 
 
На состанокот беше предложен и усвоен следниот  

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

  

1. Усвојување на Записникот од четиринаесеттата седница на Комисијата на АЕК одржана 
на 15.10.2014 година 
 

2. Разгледување на Годишната програма за работа на Агенцијата  за 2015 година  
 

3. Согласности по основ на доставени барања за јавни набавки:  
 
- јавна набавка за организација на службени патувања и хотелски сместувања ; 
- јавна набавка за резервација и испорака на авиобилети 

 
4. Разгледување на барањето за донација на средства од КК Карпош . 

 
5. Разно 
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1. Усвојување на Записникот од четиринаесеттата седница на Комисијата на АЕК одржана 
на 15.10.2014 година 

 
Од страна на Комисијата беше усвоен Записникот од четиринаесеттата седница на 

Комисијата на АЕК одржана на 15.10.2014 година и дневниот ред за петнаесеттиот  состанок за 
2014 година на Комисијата на АЕК. 

 
  

2. Разгледување на Годишната програма за работа на Агенцијата  за 2015 година  
 
Комисијата  ги разгледуваше проектите кои се наведени во Годишната програма за работа 
на Агенцијата  за 2015 година како и нивните финансиски импликации по веке превземените 
обврски утврдени со склучени договори како и планирани обврски, проекти и планови за 
2015 година при што посебно обрна внимание и побара објаснување на разликите во 
износите по одредени категории. По спроведената дискусија и презентација на 
материјалите, Комисијата прелиминарно ја прифати Годишната програма за работа на 
Агенцијата  за  2015 година и се согласи истата да се стави на јавна расправа, а коментарите 
по истата побара да и се презентираат  за дискусија на седница на Комисијата .  

Комисијата  определи и рокови за  разгледување и  донесување на Годишната програма 
за работа на Агенцијата  за 2015 година при што инсистираше да не се чека последниот рок.   
 
 

3. Согласности по основ на доставени барања за јавни набавки:  
 

- јавна набавка за организација на службени патувања и хотелски сместувања ; 
 - јавна набавка за резервација и испорака на авиобилети 

По однос на двете барања за согласност на јавни набавки  за организација на службени 
патувања и хотелски сместувања и за резервација и испорака на авиобилети, Кoмисијата одлучи 
да ги прифати доставените технички спецификации и даде согласност на барањата за 
спроведување на јавни набавки.  

 

4. Разгледување на барањето за донација на средства од КК Карпош  
 
 
По ова барање Комисијата одлучи да се прати допис до Министерството за правда за  да 
се  добие согласност со која ке се потврди јавниот интерес за предвидената Донација.  
Писмото да се проследи до Министерството за Правда  е задолжение за стручните 
служби на АЕК.  
 

5.   Разно 
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 По оваа точка од дневниот ред беше разгледано барањето на  ЈСП Скопје за донација на 
средства при што беше констатирано дека за оваа година средствата се исцрпени, но за 
следната година треба да се излезе во пресрет заради што и ова барање беше земено во 
предвид при разгледувањето на  Годишниот План за работа на АЕК за 2015 година  . 
 
Состанокот заврши во 15:30 часот. 

 

Гордана Клинчарова, претседател __________________    

Славе Веловски, член  ______________________________ 

Петар Есмеров, член________________________________     

Горан Велинов , член _______________________________ 

Газменд Ајдини , член _______________________________ 

 

Наш број ____________ 

Скопје ______________ 


