
 

 

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 15.04.2019 година, со почеток во 10:30 часот во 

просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

 

На состанокот присуствуваа 

1. Гордана Клинчарова, претседател 

2. Горан Велинов, член 

3. Стевица Јосифовски, член 

4. Ервин Реџепагиќ, член 

5. Сашо Димитријоски, Директор на Агенцијата, 

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

Членот на Комисијата Дешира Имери беше оправдано отсутен. 

 

 

На состанокот се работеше по предложениот дневен ред: 

1. Усвојување на Записникот од шестиот состанок на Комисијата одржан на 21.03.2019 година и 

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

АЕК; 

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

 

2. Информација за усогласен Годишен план за јавни набавки за 2019 година согласно новиот 

Закон за јавни набавки; 

Од секторот за финансии, одделението за јавни набавки беше презентиран усогласениот 

Годишен план за јавни набавки за 2019 година согласно новиот Закон за јавни набавки. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Состанок со претставници од ГРАНИТ, од надзорниот орган ГЕИНГ и одговорните лице од 

АЕК надлежни за изградба на антенскиот систем за контрола и мониторинг на 

радиофрекфенции на територија на Република Македонија; 

Претставниците на ГРАНИТ ги запознаа членовите на Комисијата со моменталната состојба 

за антенскиот систем за контрола и мониторинг на радиофрекфенции на територија на 

Република Македонија. Сите присутни се сложија за важноста на овој проект и се сложија 

дека истиот  треба да се заврши успешно во предвидениот рок. Членовите на Комисијата 

побараа да се организира и средба со проектантите а воедно ги задолжија службите и 

одговорните лице од АЕК надлежни за изградба на антенскиот систем за контрола и 

мониторинг на радиофрекфенции, доколку има одредени работи кои треба да се решат од 

страна на Комисијата да подготват соодветни акти како не би се кочела реализацијата на 

проектот.  

4. Разно 

По оваа точка беше разгледана поканата од Турското регулаторно тело за 13th International 

Electronic Communications Regulators Conference of the Information and Communication 

Technologies Authority (ICTA) of Turkey која ќе се оддржи во Анкара на 2 и 3 Mај 2019 под 

наслов “Transformation of Regulation with Digitalization”, за која се донесе одлука членот на 

комисијата Ервин Реџепагиќ да ја претставува Агенцијата за електронски комуникации. 

.  

 

Состанокот заврши на 15.04.2019 во 12:00 часот. 

 

Гордана Клинчарова, претседател_______________ 

Горан Велинов, член __________________________ 

Ервин Реџепагиќ, член__________________________ 

Стевица Јосифовски, член______________________ 


