
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од четвртиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

Четвртиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од претседателот 

на Комисијата се одржа на 10.03.2017 година, со почеток во 10:00 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. 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 третиот состанок на Комисијата одржан на 02.03.2017 и 

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

АЕК; 

Записникот од третиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и дневниот 

ред. 

 

 



 

2. Усвојување на годишниот извештај за работа на Агенцијата за 2016 година; 

Имајќи во предвид дека кон Годишниот извештај за работа на Агенцијата се содржани и 
извештајот за развојот на пазарот за електронски комуникации во Република Македонија во 
претходната година, извештајот за реализацијата на активностите утврдени во годишната 
програма за работа на Агенцијата за претходната година, финансискиот извештај за 
реализација на финансискиот план за претходната година и годишна сметка, со податоци за 
реализирани приходи, расходи, побарувања и обврски за претходната година групирани по 
структура и по организациона структура на Агенцијата, ревизорскиот извештај од независен 
овластен ревизор, извештајот за состојбата на средствата во компензацискиот фонд за 
универзална услуга, кој особено содржи податоци за исплата на нето трошоците на 
давателите на универзална услуга, членовите на комисијата внимателно го разгледаа 
извештајот на Агенцијата за 2016 година и откако утврдија дека немаат забелешки донесоа 
одлука со кој го усвоија извештајот и ги задолжија службите да го достават до Собранието 
на Република Македонија во законски предвидениот рок. 

3. Разно. 

По оваа точка немаше дискусија.  

 

Состанокот заврши на 10.03.2017 во 12:15 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 


