
 

 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од шеснаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

претседателот на Комисијата се одржа на 28.09.2016 година, со почеток во 10:30 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. Бојана Стефановска, Советник за правни работи- во својство на записничар, 

 
 
 
На состанокот се работеше по предложениот дневниот ред: 

1. Усвојување на Записникот од петнаесетиот состанок на Комисијата одржан на 28.09.2016 
и усвојување на предлог дневниот ред за шеснаесетиот состанок за 2016 година на 
Комисијата на АЕК; 
 
Записникот од петнаесетиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и 
дневниот ред. 

 

2. Барање согласност на измени и дополнувањае на Годишниот план за јавни набавки за 
2016 година со Предлог Анекс 5 кон Годишниот план за јавни набавки . 

 

Врз основа на усвоените измени и дополнувања на Финансискиот план на АЕК за 2016 
година се достави барање за измени и дополнувања на Годишниот план за јавни набавки 
за 2016 година која се однесува набавка на филтри за рекуператори, набавка на 
информатичка опрема за потребите на Национален центар за одговор на компјутерски 
инциденти, набавка на адаптивно одржување на системот за управување со 
радиофреквенцискиот спектар, набавка на одржување на софистицираната мерна 
електронска опрема (интегриран систем за мониторинг на радиофреквенции) и 
оптимизација на РФ сензори (релокација), набавка на поставување, инсталација и 
поправка на R&S мониторинг мерна опрема, набавка на изработка на Основен проект со 
ревизија за инсталација за заштитно заземјување и заштита од атмосферски празнења на 



 

објект КМЦ Битола, набавка на изработка на ДУП со ревизија за КМЦ Битола, КМЦ  Штип, 
КМЦ Зајчев Рид, набавка на изработка на елаборати за геодетски  работи, набавка на 
услуга надзор на изведба на градежно и градежно -занатски работи за заштитно 
заземјување и заштита од атмосферски празнења на објект  КМЦ Битола, набавка на 
одржување на лиценци за ACAD 2016, набавка на услуга за организација на службени 
патувања и хотелско сместување, набавка на услуга за резервација и испорака на 
авиобилети, набавка на изведување  на градежни и градежно - занатски работи на 
административните објекти на АЕК за што беше дадена согласност од членовите на 
Комисијата. 

 

3. Барање согласност за јавна набавка на Адаптивно одржување на системот за управување 
со  радиофреквенцискиот спектар; 
 

Беше дадена согласност. 

 

4. Барање согласност за јавна набавка на Одржување на софистицираната мерна 
електронска опрема (интегриран систем за мониторинг на радиофреквенции) и 
оптимизација на РФ сензори (релокација). 

 

Беше дадена согласност. 

 

5. Разно. 

Немаше дискусии по оваа точка 

 

 
Состанокот заврши на 28.09.2016 во 12:30 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 


