
 

З  А  П  И  С  Н  И  К 

од првиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации 

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

претседателот на Комисијата се одржа на 27.01.2020 година, со почеток во 17:00 часот во 

просториите на Агенцијата за електронски комуникации. 

На состанокот присуствуваа 

1. Стевица Јосифовски, претседател 

2. Дешира Имери, член 

3. Горан Велинов, член 

4. Ервин Реџепагиќ, член 

5. Гордана Клинчарова, член 

6. Владимир Велкоски- Раководител на секторот за финансии 

 

На состанокот беше предложен следниот дневен ред: 

1. Усвојување на дневниот ред за првиот состанок на Комисијата на АЕК; 

2. Усвојување на записникот од дваесетивториот состанок на Комисијата на Агенцијата; 

3. Барање согласност за усвојување на Годишен план за јавни набавки на Агенцијата за 

електронски комуникации за 2020 година; 

4. Согласност за донација по добиените решенија од Министерство за Правда; 

5. Разгледување на пристигнати барања за донација; 

6. Разно.            

Претседателот на Комисијата ја стави првата точка за разгледување, усвојување на дневниот ред, 

по што сите членови гласаа за и бидејќи е едногласно усвоен, комисијата започна со работа. 

Записникот од предходниот состанок беше усвоен од страна на членовите на Комисијата. 

По однос на третата точка барање согласност за усвојување на Годишен план за јавни набавки 

на Агенцијата за електронски комуникации за 2020 година едногласно се усвојува. 

По однос на четвртата точка по добиените Решенија од Министерството за Правда за тоа дека 

предметните донации претставуваат јавен интерес, и тоа Решение бр. 1102-2/1 од 02.01.2020 

година, Решение бр.1102-1/1 од 02.01.2020 година и Решение бр. 1102-2/2 од 21.01.2020 година, 

Комисијата на АЕК даде Согласност да се пристапи кон реализација на предметните Донации. 

 



 

По однос на петтата точка Барањето за одобрување се стави на гласање и четворица од 

присутните гласаа ЗА, додека членот Дешира Имери се иззема од гласањето. 

Под точка разно немаше расправа. 

По ова состанокот на комисијата заврши во 18:00 часот. 
 
Стевица Јосифовски, претседател___________  

Гордана Клинчарова, член _____________________ 

Ервин Реџепагиќ, член______________________ 

Дешира Имери, член ______________________  

Горан Велинов, член______________________  

Наш број________________ 

Скопје 27.01.2020 год. 


