
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од осмиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

Комисијата се одржа на 30.05.2017 година, со почеток во 14:00 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 седмиот состанок на Комисијата одржан на 25.05.2017 и 

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

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

 

2. Барање согласност за јавна набавка на услуга – Дигитални сертификати;  

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. Разно. 

Под разно членовите на Комисијата ги разгледаа пристигнатите мислења од Државната 

Комисијата за спречување на корупцијата која дава мислење дека не постои законска пречка да 

се спроведе постапка за давање под закуп на слободен простор за што ги задолжи службите да 

ги превземат сите натамошни чекори со цел спроведување на постапката. Исто така го 

разгледаа мислењето од Државната Комисијата за спречување на корупцијата која дава 



 

мислење дека не постои законска пречка да се спроведе постапка за превземање на едно лице 

од друга јавна институција по што и членовите дадоа согласност и ги задолжија службите да го 

спроведат истото. Потоа се разговарање за пристигнатото Решение од Министерството за 

Правда  со кое се потврдува како донација од јавен карактер барањето на пливачкиот клуб Бета 

од Скопје за што комисијата даде согласност за потпишување на договор со барателот на 

донацијата. Исто така членовите побараа информација од Директорот за вработените лица на 

Агенцијата за електронски комуникации кои се времено распоредени во Министерството за 

информатичко општество. 

 

Состанокот заврши на 30.05.2017 во 16:00 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 


