
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од седмиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

на Комисијата се одржа на 25.05.2017 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 шестиот состанок на Комисијата одржан на 27.04.2017 и 

усвојување на предлог дневниот ред за седмиот состанок за 2017 година на Комисијата на АЕК; 

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

 

2. Барање согласност за јавна набавка на агрегат и УПС;  

Имајќи во предвид дека станува збор за набавка која е предвидена во Планот за јавни набавки 

за 2017 Комисијата даде согласност за ваквиот вид на набавка. 

 

3. Барање согласност за јавна набавка на репрезентативен материјал; 

Имајќи во предвид дека станува збор за двогодишна набавка која е предвидена во Планот за 

јавни набавки за 2017 Комисијата даде согласност за ваквиот вид на набавка. 

 



 

4. Предлог правилник за изменување на правилникот за систематизација на работните места на 

Агенцијата за електронски комуникации 

Откако беше објаснета потребата од ваква измена членовите на комисијата даде согласност за 

ваквата измена на правилникот за систематизација на работните места на Агенцијата за 

електронски комуникации 

 

5. Барање согласност за јавна набавка на одржување и сервисирање на ПП опрема; 

Имајќи во предвид дека станува збор за набавка која е предвидена во Планот за јавни набавки 

за 2017 Комисијата даде согласност за ваквиот вид на набавка. 

 

6. Разно. 

Немаше дискусии. 

 

Состанокот заврши на 25.05.2017 во 13:30 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 


