
 

 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од шестиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

 

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

претседателот на Комисијата се одржа на 21.03.2019 година, со почеток во 16:30 часот во 

просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

 

На состанокот присуствуваа 

1. Гордана Клинчарова, претседател 

2. Горан Велинов, член 

3. Дешира Имери, член 

4. Стевица Јосифовски, член 

5. Сашо Димитријоски, Директор на Агенцијата, 

6. Бојана Стефановска- Советник за правни работи-во својство на записничар, 

Членот на Комисијата Ервин Реџепагиќ беше оправдано отсутен. 

 

 

На состанокот се работеше по предложениот дневен ред: 

1. Усвојување на Записникот од петтиот состанок на Комисијата одржан на 06.03.2019 година и 

усвојување на предлог дневниот ред за шестиот состанок за 2019 година на Комисијата на 

АЕК; 

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

 

2. Барање согласност за јавна набавка на Клиентска информатичка опрема; 

Откако оваа набавка еднаш беше одложена и вратена на доработка од стручните служби, се 

даде согласност за истата. 

 

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

конференција; 

Откако беше разгледан материјалот за оваа точка и откако беше сугерирано на одредени 

измени, се даде согласност за истата. 

 



 

 

 

 

4. Презентирање на работата на PROformance Watch II и ЕвроТинк кои работат на анализа за 

поставеноста, перформансите и предизвиците во работењето на АЕК. 

Директорот на Агенцијата ги претстави пред членовите на Комисијата, претставниците од 

ЕвроТинк, Горан Лазаров и Марјан Степановски, како и досегашната нивна работа поврзана 

со анализа на работата на Агенцијата. Тие истакнаа дека првиот проект бил од август 2016 до 

март 2018 година во кој биле вклучени АЕК и АВМУ, за разлика од кој сегашниот проект ќе 

биде изведен на малку поразличен начин, и дека акцентот ќе биде фрлен на 

транспарентноста, отчетноста и независноста на работењето на Агенцијата и за сето тоа ќе 

бидат ангажирани надворешни лица/експерти. Членовите на Комисијата заедно со 

Директорот побараа од претставниците на Евро Тинк да се потрудат да ангажираат лица од 

меѓународните организации кои работат на телекомуникациските технологии и развој. 

Исто така се побара од претставниците на Евро Тинк да ги имаат во предвид секојдневните 

ангажмани на вработените и истите да се прилагодуваат на нив за да не претставуваат терет 

на вработените а со крајна цел да може да се одговори на барањата на Евро Тинк. По ова 

претставниците го напуштија состанокот. 

 

5. Разно 

По оваа точка членовите на Комисијата побараа од Директорот да се направи внатрешна 

проверка во Агенцијата по однос на последните објави во медиумите, во врска со објавени 

документи во јавноста, изготвени во Агенцијата.  

 

Состанокот заврши на 21.03.2019 во 19:00 часот. 

 

Гордана Клинчарова, претседател_______________ 

Горан Велинов, член __________________________ 

Дешира Имери, член__________________________ 

Стевица Јосифовски, член______________________ 


