
До: 
Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
ул.„Македонија" бр.38 „ Скопје 
(02) 310 3-400 

службено лице: 
Цветанка Митревска 
e-mail: c.mitrevska@avmu.mk

contact@avmu.mk

(имател на информацијата) 

БА Р АЊЕ 

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

Од: Центар за економски анализи,  
ceaorgmk@gmail.com 

(се наведуваат податоци за Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил) 

Застапник/ полномошник на барателот на информацијата: 

Марјан Николов - претседател на Центар за економски анализи, 
makmar2000@yahoo.com 

(се наведуваат податоци за можниот застапник/полномошник на Барателот: назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил) 

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: 

Ве молиме за одговор како буџетски корисник од прв ред, за буџетска 2020 година а како 

резултат на Ковид-19 ефектите дали: 

1) Според член 11 од Законот на буџетите, а во рамки на централниот буџет се

планирани средства за непредвидени случаи како постојана и тековна резерва, во

текот на 2020 до сега дали сте ја искористиле можноста за користење на овие

средства и тоа:

Дали сте барале и користеле од постојаната буџетска резерва и во која висина

(пресек до најнов достапен со наведување на датум 31/08/2020)?

Дали истите се зголемиле со прераспределба, за вас како буџетски корисник, ако

да во која висина?

Дали сте барале и користеле од тековната буџетска резерва и во која висина

(пресек до најнов достапен со наведување на датум 31/08/2020)?

2) Дали како резултат на пандемијата со Ковид-19 како буџетски корисник од прв ред,

сте вршеле јавни набавки со постапки кои се надвор од „вообичаените" постапки за

јавни набавки (поради вонредни ситуации, епидемии, итност и ел.)? Ако да ве

молиме наведете за што, и во која висина? Каква постапка е користена?



3) Дали сте 1<ористеле други механизми за распределба и трошење на буџетски

средства во услови на вонредни и непредвидени ситуации како резултата на Ковид-

19? Ако да, ве молиме наведете кои?

(опис на информацијата која се бара) 

Начин на кој Барателот са1<а да се запознае со содржината на бараната 
информација: 

-а) увид 
- б) препис 
-в) фотокопија 

([))електронски запис 
-д)друго ����������������-

(се наведува бараниот начин, со заокружување) 

Начин на доставување на информацијата: 

-а) по пошта 
-б) телефон 
-в) факс 
�-маил ceaorgmk@gmail.com 
-д)друго ��������������� 

(се наведува бараниот начин, со заокружување) 

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е 
потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до 
информација од јавен карактер. 

Потпис 

Скопје, 11.09.2020 година 
(доколку барањето се поднесува во хартиена форма) 

http://www.komspi.mk/ komspi@komspi.mk 



Tarcugovska 

From: 
Sent: 
То: 

contact <contact@avmu.mk> 

Friday, September 11, 2020 1 :00 РМ 

zaposta@avmu.mk 

Subject: 
Attachments: 

[Fwd: Барање за информации одјавен карактер] 

БИКЈ Образец ЦЕА.dос 

Automatically forwarded by: contact@avmu.mk 
------------- original message --------------

S ubj ect: Барање за информации од јавен карактер 
From: Centar za Ekonomski Analizi- СЕА <ceaorgmk@gmail.com> 
Date: Fri, 11 Ѕер 2020 12:59:29 +0200 

То: c.mitгevskaГaJ,avmu.mk, contact@avmu.mk 

Почитувани, 

Центарот за економски анализи има потреба од информации одјавен карактер. 

За таа цел, во прилог Ви испраќаме Барање за информации од јавен карактер. 

Благодариме. 

Center for Economic Analyses 
Blvd. Jane Sandanski 63/3 
1 ООО Skopje, Macedonia 

Phone: +389 (0 )2 2444 766 
E-mail: info@cea.org.mk 

ceaorgmk@gmail.com 

website: www.cea.org.mk 
www.mkbudget.org 
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