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З А П И С Н И К 
Од првиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации одржан на 

14.01.2011 година со почеток во 19:00 часот  
 
 

 Првиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од 
Претседателот на Комисијата се одржа на 14.01.2010 година во просториите на Агенцијата за 
електронски комуникации. 
 
 
На состанокот присустуваа: 

1. Претседател на Комисијата г-ца Гордана Ивановиќ 

2. Членот на Комисијата г-н Петар Есмеров, 

3. Членот на Комисијата г-н Горан Велинов, 

4. Членот на комисијата г-н Славе Веловски, 

5. Директорот на Агенцијата г-н Роберт Орданоски; 

6. Шефот на Кабинетот на Директорот г-н Владимир Ристевски 

 
 
 
На состанокот беше предложен и усвоен следниот дневниот ред: 

1. Усвојување на записникот од дваесет и шестиот состанок на Комисијата на АЕК оддржан 
на 14.12.2010г. и усвојување на дневниот ред; 

Записникот и дневниот ред беа едногласно усвоени; 
 
 

2. Информација за усвојување на Програмата за работа и финансискиот план на АЕК за 
2011 година од страна на Собранието на Република Македонија 

Директорот на Агенцијата ги информираше членовите на комисијата за неговото 
презентирање на Програмата за работа и финансискиот план на АЕК за 2011 
година пред Собранието на Република Македонија од чија страна истата беше 
усвоена. 
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3. Информација за спроведената ревизија од страна на Државниот ревизор на Република 
Македонија; 

Директорот на Агенцијата ги информираше членовите на комисијата за 
спроведената ревизија од страна на Државниот ревизор на Република Македонија. 
 

4. Разно. 
Под оваа точка Директорот им го презентираше на членовите на комисијата 
дописот испратен од ЈУ Зоолошка градина на Град Скопје за поддршка на 
зоолошката градина на Град Скопје со кој се бара донација за поставување на 
живеалишта кои ќе обезбедат грижа и соодветно засолниште за животните. 
Комисијата ја поздрави идеата, и му даде обврска на Директорот на Агенцијата да 
се обрати до Министерството за правда да побара согласност за потвдување на 
јавниот интерес на донацијата, па, по добиената согласност, Комисијата би донела 
одлука за давање на ваков вид на донација.  
Наредниот состанок на комисијата се закажува за 21.01.2011 во 19:00 часот. 

 

 
 
 
 
 
Состанокот заврши во 21:00 часот. 
 
 
Гордана Ивановиќ, Претседател 
 
Петар Есмеров, член 
 
Горан Велинов, член 
 
Славе Веловски, член 


