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З А П И С Н И К 
 
 

Од седмиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации одржан на 
11.04.2011 година со почеток во 17:30 часот  

 
 

 Седмиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од 
Претседателот на Комисијата се одржа на 11.04.2011 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. Членот на Комисијата г-н Газмент Ајдини, 

6. Директорот на АЕК г-н Роберт Орданоски, 

7. Шефот на Кабинет на Директорот г-н Владимир Ристевски; 

8. Соработникот за правни работи во својство на записничар г-ѓа Бојана Стефановска; 

На состанокот беше предложен и усвоен следниот дневниот ред: 
1. Усвојување на записникот од шестиот состанок на Комисијата на АЕК оддржан на 

29.03.2010г. и усвојување на дневниот ред; 
Записникот и дневниот ред беа едногласно усвоени; 
 

2. Барање на согласност за измена на Годишниот план за јавни набавки за 2011 година; 
Од страна на Директорот на АЕК г-дин Роберт Орданоски беше образложена 
потребата за оваа измена, која се однесува на набавка и изработка на стратегија за 
работењето на Агенцијата како и за набавка на обуки за вработените, кои се од 
битно значење за работењето на Агенцијата, по што Комисијата даде согласност за 
истата. 
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3. Презентација за текот на изградбата на административната зграда; 
Имаше кратка презентација од одговорниот советник од кабинетот на директорот, 
г-дин Илија Кепевски, во која беа изложени досегашните проблеми како и 
моменталната состојба на теренот. 
 

4. Усвојување на Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководствено работење на Агенцијата за електронски комуникации; 

Беше дадена согласност за ваква измена и истиот беше потпишан.  
 

5. Усвојување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за плати и 
други  надоместоци 

Беше дадена согласност за ваква измена и истиот беше потпишан.  
 

6. Барање на согласност за набавка и изработка на стратегија на АЕК; 
Беше дадена согласност за спроведување на ваков вид на постапка;  
 

7. Барање на согласност за набавка на обуки; 
Беше дадена согласност за спроведување на ваков вид на постапка;  

 
8. Разно. 

Под точката разно беше дискутирана повторно забелешката од државната 
ревизија дека во Агенцијата не е донесен Правилник за наградување и казнување, 
па поради фактот дека веќе еднаш бил предупреден секторот за човечки ресурси, 
предлагаат истата задача да се предаде на друг сектор, па доколку Директорот 
одлучи сметаат дека би било во ред и да има одредени санкции по истите.    

 
 
Состанокот заврши во 19:00 часот. 
 
 
Гордана Ивановиќ, Претседател 
 
Петар Есмеров, член 
 
Горан Велинов, член 
 
Славе Веловски, член 

Газмент Ајдини, член 


