
 

 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од тринаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

претседателот на Комисијата се одржа на 27.07.2016 година, со почеток во 13:30 часот во 

просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

 

 

На состанокот присуствуваа 

1. Гордана Клинчарова, претседател; 
2. Славе Веловски, член; 
3. Дешира Имери, член; 
4. Горан Велинов, член; 
5. Бојана Стефановска, Советник за правни работи- во својство на записничар, 

 
Членот Петар Есмеров беше оправдано отсутен. 
 
 
 
На состанокот се работеше по предложениот дневниот ред: 

1. Усвојување на Записникот од дванаесетиот состанок на Комисијата одржан на 07.07.2016 
и усвојување на предлог дневниот ред за тринаесетиот состанок за 2016 година на 
Комисијата на АЕК; 
 
Записникот од тринаесетиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и 
дневниот ред. 

 

 

2. Давање на возила на времено користење на ДИК 

Врз основа на заклучокот на Владата на Република Македонија бр.42-5969/1 од 

19.07.2016 година со кој се укажува на Агенцијата за електронски комуникации да донесе 

одлука за времено користење на две возила на Државната изборна комисија за период од 

дванаесет месеци, членовите на комисијата се сложија за истото и ги задолжија службите 

во АЕК да ги изготват сите потребни документи и истите да ги достават до Владата на 

усвојување.  



 

3. Барање согласност за набавка на услуга поправка и сервисирање на специјални возила 

Се даде согласност за ваков вид на на набавка. 

4. Разно. 

Комисијата го разгледа барањето за донација поднесено од Одбојкарската федерација на 

Македонија и истото не го усвои. 

Под оваа точка Комисијата го одобри барањето на Директорот на Агенцијата за 

користење на годишен одмор. 

 
 
Состанокот заврши на 27.07.2016 во 14:30 часот. 
 
  
Гордана Клинчарова, претседател ___________________  

Славе Веловски, член ______________________________  

Дешира Имери, 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 


