
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од петтиот  состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

претседателот на Комисијата се одржа на 22.03.2017 година, со почеток во 11:00 часот во 

просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

 

На состанокот присуствуваа 

1. Гордана Клинчарова, претседател, 

2. Горан Велинов, заменик претседател; 

3. Славе Веловски, член; 

4. Петар Есмеров, член 

5. Дешира Имери, член 

6. Сашо Димитријоски- Директор на Агенцијата 

7. Бојана Стефановска- Советник на Директорот за правни прашања- во својство на 

записничар, 

 

На состанокот се работеше по предложениот дневниот ред: 

1. Усвојување на Записникот од четвртиот состанок на Комисијата одржан на 10.03.2017 и 

усвојување на предлог дневниот ред за петтиот состанок за 2017 година на Комисијата на 

АЕК; 

Записникот од четвртиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и дневниот ред. 

 

2. Барање согласност за јавна набавка за обука за стручно усовршување на вработените во 

АЕК;  

Имајќи во предвид дека станува збор за набавка на обуки кои се дел од Годишната програма 

за обуки на државните слузбеници за 2017 година при Агенцијата за електронски 



 

комуникации а како истата програма е веќе одобрена од Министерството за информатичко 

општество Комисијата даде согласност за ваквиот вид на набавка. 

 

3. Барање согласност за јавна набавка за организирање на меѓународна регулаторна 

конференција; 

Агенцијата за електронски комуникации секоја година организира ваков вид на конференција 

на која присуствуваат претставници на регулаторните тела од Европа како и претставници 

од операторите во Македонија и останати заинтересирани странки чиј одзив од година во 

година е се поголем, Членовите на Комисијата се сложија со ваквиот вид на набавка и дадоа 

согласност. 

 

4. Разно. 

По оваа точка членовите на Комисијата го разгледаа Решението од Министерството за 

правда со кое се потврдува донацијата на Јавно сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје како 

донација од јавен интерес.  

 

Состанокот заврши на 22.03.2017 во 12:30 часот. 

Гордана Клинчарова, член __________________________ 

Славе Веловски, член ______________________________  

Горан Велинов, член_______________________________ 

Петар Есмеров, член_______________________________ 

Дешира Имери, 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 


