
 

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 08.03.2018 година, со почеток во 16:00 часот во просториите на Агенцијата за 

електронски комуникации. 

На состанокот присуствуваа 

1. Гордана Клинчарова, претседател 

2. Петар Есмеров, член 

3. Славе Веловски, член 

4. Горан Велинов, член 

5. Бојана Стефановска- советник на Директорот за правни работи- во својство на записничар, 

Членот на комисијата Дешира Имери беше оправдано отсутна. 

 

На состанокот се работеше по предложениот дневниот ред: 

1. Усвојување на Записникот од третиот состанок на Комисијата одржан на 22.02.2018 и усвојување 

на предлог дневниот ред за четвртиот состанок за 2018 година на Комисијата на АЕК; 

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

2. Усвојување на годишниот извештај на АЕК за 2017 година; 

Откако беше презентиран годишниот извештај изготвен од страна на стручните служби за 2017 

година членовите го усвоија и ги задолжија стручните служби да го достават истиот до 

Собранието на Република Македонија во законски предвидениот рок. 

3. Презентација на Нацрт – ревизорски извештај за Компензацискиот фонд на АЕК; 

Беше презентиран Нацрт – ревизорски извештај за Компензацискиот фонд на АЕК. 

4. Презентација на Нацрт- Ревизорски извештај; 

Беше презентиран Нацрт- Ревизорски извештај за работењето на Агенцијата. 

5. Предлог измена на правилникот за плати и други надоместоци на АЕК; 

Оваа точка од дневниот ред беше одложена за следниот состанок на комисијата. 

 

 



 

6. Барање согласност за јавна набавка на Одржување на ГИС системот;  

Оваа точка од дневниот ред беше одложена за следниот состанок на комисијата заради 

појаснување на одредени прашања кои ги имаат членовите на комисијата и за таа цел пабарано е 

да се повикаат за наредната комисија. 

7. Барање согласност за јавна набавка на ВЕБ ГИС лиценци; 

Оваа точка од дневниот ред беше одложена за следниот состанок на комисијата заради 

појаснување на одредени прашања кои ги имаат членовите на комисијата и за таа цел пабарано е 

да се повикаат за наредната комисија. 

8. Барање согласност за јавна набавка на Адаптивна надградба на ГИС системот;  

Оваа точка од дневниот ред беше одложена за следниот состанок на комисијата заради 

појаснување на одредени прашања кои ги имаат членовите на комисијата и за таа цел пабарано е 

да се повикаат за наредната комисија. 

9. Барање согласност за јавна набавка на Обука на вработените за користење на SPECTRAemc; 

Оваа точка од дневниот ред беше одложена за следниот состанок на комисијата заради 

појаснување на одредени прашања кои ги имаат членовите на комисијата и за таа цел пабарано е 

да се повикаат за наредната комисија. 

Барање согласност за јавна набавка на Организирање на меѓународна регулаторна конференција 

за електронски комуникации     

Откако беше презентирана оваа набавка комисијата даде согласност. 

10. Барање согласност за јавна набавка на Горива и масла за моторни возила    

Откако беше презентирана оваа набавка комисијата даде согласност. 

11. Разно. 

Немаше расправа по оваа точка. 

Состанокот заврши на 08.03.2018 во 18:30 часот. 

Гордана Клинчарова, претседател___________ 

Петар Есмеров, член______________________ 

Горан Велинов , член____________________ 

Славе Веловски, член_____________________ 


