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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател 
на информации, врз основа на член 20 став 1 алинеи 1 и 151, од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 
Македонија" бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 248/18, 
27/19) и член 43 став 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 
Македонија" бр. 248/18), а согласно член 20 став 1, член 21 и член 27 од 
Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен 
весник на Република Северна Македонија" бр.101/19) и член 88 од Законот за 
општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија" 
бр.124/15), постапувајќи по Барањето за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 0305-231/5 од 16.12.2019 година, заведено под наш арх. бр.12-
5411 /1 од 16.12.2019 година, поднесено од барателот на информација 
Здружение на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики 
"ЕВРОТИНК-Центар за европски стратегии" од Скопје, ул. Стефан Јакимов 

РЕШЕ Н ИЕ 

1. ПОЗИТИВНО СЕ ОДГОВАРА на Барањето за пристап до 
информации од јавен бр. 0305-231/5 од 16.12.2019 година, заведено под наш 
арх. бр.12-5411 /1 од 16.12.2019 година, од барателот на информација 
Здружение на граѓани за истражувања, анализи и развој на јавни политики 
"ЕВРОТИНК-Центар за европски стратегии" од Скопје, ул. Стефан Јакимов 
Дедов бр. 4-1/10, со кое се бара следната информација од јавен карактер: 
"Споредено со лани предвидено е зголемување од 25% на ставката нето
плати и надомест на плати на вработените. Годинава се предвидени 
59.777.953 денари, а лани во истата ставка биле предвидени 44.969.432 
денари. Од друга страна, споредено со лани предвидено е намалување од 
50% во ставката за надоместоци за членови на Советот на АВМУ. Ве молиме 
за подетално појаснување на што се должи зголемувањето на ставката за 
платите и намалувањето на ставката за надоместоците за членовите на 
Советот". 

2. СЕ ОВОЗМОЖУВА ЦЕЛОСЕН ПРИС ТАП до бараната 
информација од јавен карактер, и тоа: 

Планираните средства за плати во усвоениот Финансиски план на 
Агенцијата за 2020 година изнесуваат 55.700.475,00 денари. Овие средства 
се наменети за исплата на плата на вработените во Агенцијата, плата за 
седум членови на Советот на Агенцијата за период од шест месеци, како и за 
12 (дванаесет) вработувања. Во моментов во тек е постапка за ангажирање 
на 8 (осум) лица на определено време. Поради тоа што се планирани бруто 
плати за членовите на Советот на Агенцијата за период од шест месеци 
намалена е и ставката за надоместоци за членови на Советот на Агенцијата 
и на наведената ставка планираниот износ е за исплата на надоместок за 
период од шест месеци. Како што е предвидено со измените на Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кој е стапен во сила, членовите на 
Советот треба да се вработени лица во Агенцијата. 

1 Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги (.,Службен весник на Република Македонија" бр.248/18) 
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Дедов �В. 4-1/10, преку неговиот застапник                                           , на 
дe!i&t.12.2019 година донесе: 
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

О б ра з л оже н и е 

/1 од 16.12.2019 година, со кое се бара 
информацијата од јавен карактер - Споредено со лани предвидено е зголемување од 25% на 
ставката нето-плати и надомест на плати на вработените. Годинава се предвидени 59.777.953 
денари, а лани во истата ставка биле предвидени 44.969.432 денари. Од друга страна, 
споредено со лани предвидено е намалување од 50% во ставката за надоместоци за членови 
на Советот на АВМУ. Ве молиме за подетално појаснување на што се должи зголемувањето на 
ставката за платите и намалувањето на ставката за надоместоците за членовите на Советот. 

По извршениот увид во доставеното Барање, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, утврди дека располага со бараната информација од јавен карактер и дека 
не постојат законски причини за нејзина недостапност, поради што се овозможи целосен 
пристап до бараната информација, која е наведена во диспозитивот на ова Решение. 

Во врска со напред наведеното, врз основа на член 20 став 1 алинеи 1 и 15 од Законот 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ("Службен весник на Република Македонија" 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 248/18, 27/19) и член 43 став 1 од 
Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија" бр. 248/18), а согласно член 20 став 1, член 21 и 
член 27 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер ("Службен весник 
на Република Северна Македонија" бр.101 /19) и член 88 од Законот за општата управна 
постапка ("Службен весник на Република Македонија" бр.124/15), се одлучи како во 
диспозитивот на ова решение. 

а посредување со информации 

(Ј 

Доставено до: 
- Подносителот на барањето за пристап до информации од јавен карактер, 
- Службено за посредување со информации на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги, 
- Архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
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До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на 
информации, од барателот на информација Здружение на граѓани за  истражувања, анализи и 
развој на јавни политики "ЕВРОТИНК-Центар за европски стратегии" од Скопје, ул. Стефан 
Јакимов Дедов бр. 4-1/10, преку неговиот застапник                                                    поднесено е 
Барање  за  пристап  до информации од јавен  карактер  бр. 0305-231/5  од  16.12.20 19  година, 
заведено под наш арх. бр.12-5411  


