
 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од осумнаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

 

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

претседателот на Комисијата се одржа на 04.11.2016 година, со почеток во 10:00 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; 
6. Бојана Стефановска, Советник за правни работи- во својство на записничар, 

 
 
 

На состанокот се работеше по предложениот дневниот ред: 

1. Усвојување на Записникот од седумнаесетиот состанок на Комисијата одржан на 
27.10.2016 и усвојување на предлог дневниот ред за осумнаесетиот состанок за 2016 година 
на Комисијата на АЕК; 
 
Записникот од седумнаесетиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и 
дневниот ред. 

2. Разгледување на извештајот за работа од третиот квартал за 2016 година; 

Директорот на Агенцијата им го презентираше извештајот за работа од третиот квартал за 

2016 година доставен од стручните служби каде посебно внимание се даде на делот на 

финансиското работење на Агенцијата и делот за надзорите извршени кај операторите во 

изминатиот период.  

3. Разгледување на годишната програма на Агенцијата за 2017 година; 

Членовите на комисијата ја разгледаа годишната програма на Агенцијата за 2017 година, од 

која финансискиот план за 2017 беше презентиран од страна на раководителот за финансии 

во Агенцијата. Бидејќи станува збор за обемен материјал за разгледување, во 14:00 часот 



 

Претседателот ја прекина седницата и закажа продолжување во понеделник 07.11.2016 со 

почеток од 10:00 часот.  

Седницата продолжи на 07.11.2016 со почеток од 10:00 часот каде своите забелешки 

членовите на Комисијата му ги дадоа на Директорот по чие усогласување членовите дадоа 

согласност годишната програма да се објави на web страната на Агенцијата со цел да се 

отвори јавна расправа по истата. 

 

4. Разно. 

По оваа точка беше разгледано барањето за донација за кое ги задолжија службите да 

побараат мислење од надлежното Министерство. 

 
Состанокот заврши на 07.11.2016 во 13:30 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 


