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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 четвртиот состанок во 2016 година на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации одржaн на 

16.02.2016 година со почеток во 11:00 часот 
Четвртиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации за 2016 година, свикан од 
Претседателот на Комисијата се одржa на 16.02.2016 година со почеток во 11:00 часот во просториите на 
Агенцијата за електронски комуникации. 
На состанокот присуствуваа: 
Р.Бр. Име и презиме Позиција 

1 

2 

Гордана Клинчарова 

Петар Есмеров 

Претседател на Комисијата 

Член на Комисијата 

3 

4 

Славе Веловски 

Горан Велинов 

Член на Комисијата 

Член на Комисијата 

5 

6 

Дешира Имери 

Сашо Димитријоски 

Член на Комисијата 

Директор на Агенцијата 

7 Бојана Стефановска Советник на директорот за правни прашања 

 

Состанокот се одржа според следниот дневeн ред: 

Р.Бр. Точка на дневниот ред Дискусија и заклучоци 

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

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

2 Усвојување на Записникот од третиот состанок 
на Комисијата на Агенцијата одржан на 
27.01.2016 година; 

Од страна на Комисијата беше усвоен Записникот од 
третиот состанок на Комисијата на Агенцијата 
одржан на 27.01.2016 година. 
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Барање согласност за измена и дополнување на 
Годишниот план за јавни набавки за 2016 година 

 

 

 

 

Барање согласност за јавна набавка на  услуга 
 за вршење на стручни работи за безбедност и 
здравје при работа; 

 

Разно 

Од страна на Директорот на Агенцијата беше 
објаснето дека е направен пропуст при изготвување 
на годишниот план за јавни набавки и затоа се јави 
потребата од негово дополнување. Истото е 
задолжително согласно Законот за безбедност и 
здравје при работа; 

 

По оваа објaснување беше дадена согласност за 
ваков вид на јавна набавка 

 

Беше разгледано решението од Минитерство за 
Правда со кое се одобрува донација од јавен 
интерес за ЈП МРД и беше донесен заклучок 
сретствата треба да бидат исплатени по 
обезбедување на истите со ребаланс на буџетот; 

Меморандумот за соработка предложен од Советот 
за безбедност во сообраќајот, беше одложен за 
некоја друга седница кога ќе биде прецизиран 
начинот имплементирање;  
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Беа задолжени службите во Агенцијата за наредниот 
состанок да спремаат информација за во која фаза е 
проектот за интегрираниот систем, за проектот за 
издавање на слободен простор како и правилник 
како ќе се издава истиотото; 

Членовите на Комисијата дадоа согласност за 
присуство на Директорот на Состанокот на BEREC 
кое патување е покриено од организаторот; 

Беа задолжени службите во Агенција да подготват 
информација по добиениот извештај од Државен 
завод за ревизија. 

 

Состанокот заврши во 12:30 часот. 

Р.Бр. Име и презиме Потпис 

1 Гордана Клинчарова  

2 Петар Есмеров  

3 

4 

5 

 

Славе Веловски 

Горан Велинов 

Дешира Имери 

 

 

Наш број ____________ 

Скопје ______________  


