
 

 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од петнаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

претседателот на Комисијата се одржа на 19.09.2016 година, со почеток во 12:30 часот во 

просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

 

 

На состанокот присуствуваа 

1. Гордана Клинчарова, претседател; 
2. Славе Веловски, член; 
3. Горан Велинов, член; 
4. Петар Есмеров, член 
5. Сашо Димитријоски, Директор на Агенцијата за електронски комуникации; 
6. Бојана Стефановска, Советник за правни работи- во својство на записничар, 

 
 
 
На состанокот се работеше по предложениот дневниот ред: 

1. Усвојување на Записникот од четиринаесеиот состанок на Комисијата одржан на 
11.08.2016 и усвојување на предлог дневниот ред за петнаесетиот состанок за 2016 
година на Комисијата на АЕК; 
 
Записникот од четиринаесетиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и 
дневниот ред. 

 

2. Информација за пристигнато Решение од Министерство за Правда на Република 
Македонија; 
 

Директорот на Агенцијата за електронски комуникации ги информираше членовите за 

пристигнато Решение од Министерство за Правда на Република Македонија бр.УП 1-11-

972 од 14.09.2016 година, со кое се потврдува дека бараниот вид на донација е донација 

од јавен интерес и истата ја одобруваат, по кое нешто членовите го задолжија 

Директорот и службите да постапат по добиеното Решение и средствата да ги префлат 

на Општина Гази Баба.  

 



 

3. Разно. 

Директорот на Агенцијата за електронски комуникации ги информираше членовите на 

Комисијата за неколку поголеми проекти кои се одвиваат во Агенцијата, како за 

моменталната состојба на кулата и фазата во која се наоѓа, потоа за извршените 

инспекциски надзори на територија на Република Македонија, состојбата со предметите 

кои се водат пред судовите како и за фазата на измена и доградба на 

андминистративниот објект на Агенцијата. 

 

 

 
Состанокот заврши на 19.09.2016 во 14:00 часот. 
 
  
Гордана Клинчарова, претседател ___________________  

Славе Веловски, член ______________________________  

Горан Велинов, член_______________________________ 

Петар Есмеров, 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 


