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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 првиот состанок во 2016 година на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации одржaн на 08.01.2016 

година со почеток во 09:00 часот 
Првиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година, свикан од Претседателот на 
Комисијата се одржa на 08.01.2016 година со почеток во 09:00 часот во просториите на Агенцијата за електронски 
комуникации. 
На состанокот присуствуваа: 
Р.Бр. Име и презиме Позиција 

1 Гордана Клинчарова 

Петар Есмеров 

Славе Веловски 

Претседател на Комисијата 

Член на Комисијата 

Член на Комисијата 

2 Горан Велинов Член на Комисијата 

3 Газменд Ајдини Член на Комисијата 

4 Бојана Стефановска Советник на директорот за правни прашања 

Останатите членови на Комисијата беа оправдано отсутни. 

Состанокот се одржа според следниот дневeн ред: 

Р.Бр. Точка на дневниот ред Дискусија и заклучоци 

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

Од страна на Комисијата беше усвоен дневниот ред за 
првиот состанок за 2016 година на Комисијата на АЕК. 

2 Усвојување на Записникот од осумнаесеттиот 
состанок на Комисијата на Агенцијата одржан на 
22.12.2015 година; 

Од страна на Комисијата беше усвоен Записникот од 
осумнаесеттиот состанок на Комисијата на Агенцијата 
одржан на 22.12.2015 година. 

3 Информација за пристигнатите пријави по јавниот 
оглас за пријавување на кандидати за Директор на 
Агенцијата  

Од страна на Комисијата беа отворени пристигнатите 
пријави по јавниот оглас кои вкупно беа пристигнати на 
број девет, по што се констатираше дека сите 
кандидати ги исполнуваат условите предвидени во 
законот па се донесе заклучок истите да се повикаат на 
интервју на 14.01.2016г. 
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Барање за јавна набавка за одржување на 
системот за планирање на радиофрекфенции 

Разно 

По однос на ова барање комисијата даде согласност за 
ваков вид на набавка. 

Под оваа точка беше дискутирано за конференциите 
кои треба да се оджат во наредниот период и по 
предлогот на директорот членовите дадоа согласност 
за овие патувања. 

 

Состанокот заврши во 11:45 часот. 

Р.Бр. Име и презиме Потпис 

1 

2 

3 

Гордана Клинчарова 

Петар Есмеров 

Славе Веловски 

 

4 Горан Велинов  

5 Газменд Ајдини  

Наш број ____________ 

Скопје ______________  


