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contact@avmu.mk 

<ana.jankuloska@cup.org.mk> 

Automatically forwarded by: 
------------- original message --------------
Subject: Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер 
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Date: Fri, 7 Aug 2020 12:49:47 +0000 
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Во рамките на истражување за работата на институциите во јавниот сектор кое го спроведува нашата 

организација, Ви беа испратени барања за слободен пристап до информации од јавен карактер со кои 

располагате, а кои согласно Законот за слободен пристап до информации сте должни да ги обезбедите. Со 

оглед на ситуацијата со Ковид 19 и недостатокот на кадар во институциите излеговме во пресрет и ги 

почекавме информациите надвор од законски утврдениот рок. 

Поради малиот број на пристигнати податоци во делот на плати, Ве замолуваме во законскиот рок од 20 дена 

од приемот на барањето, да ни ги доставите информациите. 

Нагласуваме дека согласно горенаведениот закон доколку не овозможите пристап до информацијата, ќе 

сметаме дека барањето е одбиено по што може да поднесеме жалба до Агенција за заштита на правото за 

слободен пристап до информациите од јавен карактер. 

Во врска со пополнувањето на барањето кое во го испраќаме во прилог, истото треба да биде пополнета за 

месец декември 2019 година (по категорија на вработен, не за секој вработен поединечно) 

Пример за тоа како треба да биде одговорено барањето исто така Ви го доставуваме во прилог на овој мејл. 

*Барањата ги очекуваме назад во word формат.

*Во прилог Ви испраќам и еден пример како треба да се пополни табелата.

За сите дополнителни прашања можете да ме контактирате во секое време. 

Со почит, 

http://www.cup.org.mk/ 
:ana.jankuloska@cup.org.m 

.;Ј.. Помогнете да се заштеди харт11ја - дали е потребно да ја печат11те оваа електронска пораrса? 
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Предмет: Барање за слободен пристап до информации од јавен карактер 

Почитувани, 

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија 
број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:- Заради спроведување на анализа за тековната состојба на јавниот 
сектор, Ве молиме да ни ги доставите следните податоци: 

Ве молиме одговорете на прашањата и пополнете ја Табела 1 со податоци за просечната месечна плата по работни места/звања на вработените во 
Вашата институција за 2019 година. 

Ве молиме одговорете на следниве прашања: 

1. Име на институцијата-----------------------------------

2. Групи на вработени во вашата институција (заокружете ги соодветните изкази):

А) Административни службеници

а) државни службеници 

б) јавни службеници 

Б) Даватели на јавни услуги 

В) Овластени службени лица 

Г) Помошно-технички лица 

3. Со кој пропис се утврдени платите на вработените во вашата институција (освен административните службеници):



А) Посебен закон. Ве молиме наведете го називот на Законот _______ ______ _________ _ 

Б) Подзаконски акт. Ве молиме наведете го називот __________________________ _ 

В) Статут 

Г) Внатрешен акт (правилник, одлука и сл.) ____________________________ _ 

Д)Колективен договор ________________ __________ _ _ ______ ___ _ 

Ѓ) Друго. Ве молиме наведете ---------------------------------� 

Е) Не постои документ врз основа на кој се утврдени платите на вработените во нашата институција 

Доколку платите на вработените на иста група ги утврдувате, односно исплаќате по различни прописи и параметри, ве молиме објаснете 

4. Дали платите на вработените во вашата институција се утврдуваат во:

А) бодови

Б) коефициенти

В) паричен износ (денари)

Г) друго. Ве молиме наведете----------------------------------� 
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Ве молиме пополнете ја следната табела 3а плати 3а сите групи на вработени во Вашата институција 3а 2019 година): 

Појаснувања: 

а) Сите износи во Табелата 1 се пополнуваат во бруто износ во денари (образование= 2000 денари; стаж= 800 денари) 

г) Значење на изразите во табелата: АС-Административен службеник, ДУ-Давател на услуги, ОСЛ -Овластени службени лица, ПТЛ -Помошно
технички лица. 

Група на Назив на Категор Бод/ Износ Дел од Дел од Дел од Основна Посебни Прилагоду Ноќна Исклучите 
вработени работно изација коефици на плата плата плата компоне услови за вање кон работа, лна 

место/зва Рако вод ент бодот/ според според според нта работа пазар на работа во компонен 

ње/ ен коефиц ниво/з образо стаж труд смени, та 
стручен/и Стручен, иент вање вание (4) прекувре + 

Вкупна плата 
(бруто) 

(основна 

а учен Помошн (З) (1+2+3) (5) мена (4+5+6) исклучителна) 
назив о- (1) (2) работа 

технички (б) 
(1, 11, 111, 
IV ниво) 

Админист 
рати вен 
службеник 



Давател на 
услуги 

Овластени 

службени 
лица 

Помошно-

технички 
лица 

Табела 1. Плати во јавниот сектор во 2019 година (во денари) 

Форма во која се бара информацијата: 
- а) увид 

- 6) препис 

- в) фотокопија 

- г) електронски запис 

- д) друго (испраќање на информации) 

Начин на доставување на информацијата: 
- а) по пошта (ул. Рајко Жинзифов 6р.44-1 

Скопје) 

- 6) телефон 

- в) факс 

- г) е-маил 
- д) друго-------------------------------------------------
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kristina.ilievska@cup.org.mk 

Барател на информацијата: 
Центар за управување со промени,  

�, iз,� ЦЕ:нтАР 3А 
�)';·:t УПР. АВУВАЊ ЕСО �4tп rомЕНИ 

Скопје 

Датум: 07.08.2020 





Група на Назив на Категор Бод/ Износ Дел од Дел од Делодп Основна Посебниус Прилагоду Ноќна Исклучите Вкупна плата 
вработени работно изацијаР коефици на плата плата латаспо компоне ловизараб вањеконп работа, лнакомпо (бруто) 

место/зва аководе ент бодот/ според според редстаж нта ота азарнатру работа во нента 
ње/ н коефиц ниво/з образо д смени, (основна 
стручен/н Стручен, иент вање вание (3) (4) прекувре (4+5+6) + 

а учен Помошн (1+2+3) (5) мена раб исклучителна) 
назив о- (1) (2) ота 

технички (6) 
(1, 11, 111, 

IV ниво) 

· -

Админист 

рати вен 

службеник 

Дипл.соци 
лолог 11 446 81.10 19.950 16.220 3.779 39.969 / / / / 39.969 

Сметко во 
дител IV 296 81.10 15.895 8.110 4.442 28.447 / / / / 28.447 

Давател на Дипл.соц. 
услуги работник IV 530 81.10 26.763 16.220 7.522 50.505 / / / / 50505 

Дипл.соц. 

работник v 480 81.10 26.763 16.220 389 39.317 / / / / 39.317 

Овластени 

службени 

лица 



Помошно-

технички Возач 11 286 81.10 15.895 7.299 4.639 27.834 27.834 

лица 

хиrиенича 11 

р 259 81.10 14.516 6.488 526 21.530 21.530 

Табела 1. Плати во јавниот сектор во 2019 година (во денари) 


