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З А П И С Н И К 

 
Од осмиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации одржан на 

09.05.2011 година со почеток во 18:00 часот  
 
 

 Осмиот состанок на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации, свикан од 
Претседателот на Комисијата се одржа на 09.05.2011 година во просториите на Агенцијата за 
електронски комуникации. 
 
На состанокот присустуваа: 
 

1. Претседател на Комисијата г-ца Гордана Клинчарова, 

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 Газменд 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 седмиот состанок на Комисијата на АЕК оддржан на 
11.04.2010г. и усвојување на дневниот ред; 

Записникот и дневниот ред беа едногласно усвоени; 
2. Презентација на Извештајот за спроведени активности за Q1 2011 година; 

Извештајот за спроведените активности за првиот квартал од 2011 година беше 
презентиран од страна на Директорот на АЕК г-дин Роберт Орданоски. Членовите 
на Комисијата беа особено заинтересирани за текот на тендерите како и за 
состојбата во која се наоѓа новиот административен објект на АЕК. 
 

3. Усвојување на Правилник за користење на службен мобилен телефон; 
Беше дадена согласност за носење на ваков Правилник и истиот беше потпишан. 
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4. Усвојување на Правилник за утврдување на критериуми за исплата на парична награда и 
на дел од платата за работна успешност на вработените во стручната служба на 
Агенцијата за електронски комуникации; 

Овој правилник беше вратен на доработка и подетална анализа од страна на 
стручните служби на АЕК. 
 

5. Усвојување на Правилник за работниот ред и дисциплината на вработените во стручната 
служба на Агенцијата за електронски комуникации; 

Овој правилник беше вратен на доработка и подетална анализа од страна на 
стручните служби на АЕК. 
 

6. Усвојување на новото лого на Агенцијата; 
Новото лого беше презентирано од страна на Директорот на АЕК и истото беше 
усвоено од членовите на Комисијата; 
 

7. Разно. 

 
 
 
Состанокот заврши во 19:30 часот. 
 
 
Гордана Клинчарова, Претседател 
 
Петар Есмеров, член 
 
Горан Велинов, член 
 
Славе Веловски, член 

Газменд Ајдини, член 

 

Наш број ____________ 
Скопје ______________ 

 
 

 


