З А П И С Н И К
од петнаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации
Петнаесетиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од
претседателот на Комисијата се одржа на 19.12.2018 година, со почеток во 11:00 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. Сашо Димитријоски, Директор на Агенцијата
6. Бојана Стефановска - советник на Директорот за правни работи - во својство на записничар,
Членот Дешира Имери беше оправдано отсутна.
На состанокот се работеше по предложениот дневен ред:
1. Усвојување на Записникот од четиринаесетиот состанок на Комисијата одржан на 06.12.2018
и усвојување на предлог дневниот ред за петнаесетиот состанок за 2018 година на
Комисијата на АЕК;
Записникот од четиринаесетиот состанок на Комисијата беше едногласно усвоен, како и
дневниот ред.
2. Барање согласност за измена на Годишниот план за јавна набавки 2018 година;
Имајќи во предвид дека во Годишниот план за јавни набавки за 2018 година имаше
предвидено набавка „Клиентска информатичка опрема“ за која имаше добиено и согласност
од Комисијата по која согласност се спроведе и постапката по законот за јавни набавки, а
како службите се соочија сос ситуација да пријавените оператори на јавната набавка не ја
спуштат цената до предвидената во Годишниот план за јавна набавки се јави потреба за оваа
измена која всушност претставува дообезбедување на средства а се со цел да се спроведе

постапката во целост. По ова членовите на комисијата дадоа согласност за оваа измена на
Годишниот план за јавна набавки.
3. Барање согласност за дообезбедување на финансиски средства за предмет на јавна набавка
Клиентска информатичка опрема;
Откако беше дадена согласност за измена на Годишниот план за јавна набавки членовите на
комисијата дадоа согласност и за ова барање а со цел за успешно реализирање на јавните
набавки.
4. Разно
Членовите на комисијата во соработка со службите на Агенцијата ја разгледаа Одлуката за
утврдување на висината на основната плата на вработен во АЕК, која се утврди дека е
донесена во јуни 2015 година, а како во меѓувреме просечна месечна исплатена нето-плата
по вработен на ниво на Република Македонија се зголемила за 9%, Комисијата донесе
Одлука за промена односно зголемување за 5% и тоа со важност од 01.01.2019 година. Исто
така се донесе согласност за превземање на еден административен работник имајќи го во
предвид зголемениот обем на работа во Агенцијата во последниот период.

Состанокот заврши на 19.12.2018 во 14:00 часот.

Гордана Клинчарова, претседател___________
Петар Есмеров, член______________________
Славе Веловски, член________________
Горан Велинов, член, ________________

