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е-пошта: contact@aec.mk 

З А П И С Н И К 

oд четиринаесеттиот состанок во 2015 година на Комисијата на 
Агенцијата за електронски комуникации одржaн на 03.11.2015 година со 
почеток во 10:00 часот 

Четиринаесеттиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации за 2015 
година, свикан од Претседателот на Комисијата се одржa на 03.11.2015 година со почеток во 
10:00 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

На состанокот присуствуваа: 

Р.Бр. Име и презиме Позиција 

1 Гордана Клинчарова Претседател на Комисијата 

2 Петар Есмеров Член на Комисијата 

3 Славе Веловски Член на Комисијата 

4 Газменд Ајдини Член на Комисијата 

5 Горан Велинов Член на Комисијата 

6 Владимир Ристевски Советник на директорот за регулаторни 
прашања 

 

Состанокот се одржа според следниот дневeн ред: 

 

Р.Бр. Точка на дневниот ред Дискусија и заклучоци 

1 Усвојување на дневниот ред за 
четиринаесеттиот состанок на 
Комисијата на АЕК; 

Од страна на Комисијата беше усвоен 
дневниот ред за четиринаесеттиот 
состанок за 2015 година на Комисијата на 
АЕК. 

2 Усвојување на Записникот од 
тринаесеттиот состанок на Комисијата 
на Агенцијата одржан на 15.10.2015 
година; 

Од страна на Комисијата беше усвоен 
Записникот од тринаесеттиот состанок на 
Комисијата на Агенцијата одржан на 
15.10.2015 година. 

3 Согласност на Предлог Одлуката за 
јавна набавка на Консултантски услуги  - 
ревизија за заштита на лични податоци 
(надворешна контрола); 

Во однос на барањето на согласност на 
Предлог Одлуката за јавна набавка на 
Консултантски услуги  - ревизија за 
заштита на лични податоци (надворешна 
контрола), од страна на стручните служби 
беше презентирана техничката 
спецификација по што Комисијата даде 
согласност за оваа Предлог Одлука. 

4 Согласност на Предлог Одлуката за 
јавна набавка на услуга Одржување на 
опремата во Контакт Центарот во 
Агенцијата за електронски комуникации; 

Во однос на барањето на согласност на 
Предлог Одлуката за јавна набавка на 
услуга Одржување на опремата во Контакт 
Центарот во Агенцијата за електронски 
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комуникации, од страна на стручните 
служби беше презентирана техничката 
спецификација по што Комисијата даде 
согласност за оваа Предлог Одлука. 

5 Информација за пристигнати пријави по 
однос на Јавен оглас за именување на 
директор на Агенцијата за електронски 
комуникациии број 1102-20/8; 

Комисијата ги разгеда пристигнатите 
пријави по однос на Јавниот оглас за 
именување на директор на Агенцијата за 
електронски комуникациии број 1102-20/8. 
Од страна на Комисијата беше 
констатирано дека од пристигнатите 10 
пријави 5 пријави ги исполнуваат 
основните услови предвидени со овој 
Јавен оглас. Комисијата донесе заклучок 
дека кандидатите со пријавите кои ги 
исполнуваат основните услови предвидени 
со овој Јавен оглас во согласност со 
Статутот на Агенцијата треба да бидат 
повикани на интервју на 05.11.2015 и на 
09.11.2015 година. Истовремено ги 
задолжи стручните служби да ги извести и 
покани тие кандидати на интервју во 
просториите на Агенцијата за електронски 
комуникации. 

10 Разно По однос на оваа точка не беше отворена 
расправа. 

 

Состанокот заврши во 12:15 часот. 

 

Р.Бр. Име и презиме Потпис 

1 Гордана Клинчарова  

2 Петар Есмеров  

3 Славе Веловски  

4 Газменд Ајдини  

5 Горан Велинов  

 

Наш број ____________ 

Скопје ______________ 

  


