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Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер (Службен весник на Република Северна Македонија, бр. 101/2019), од имателот 
ја барам следната информација од јавен карактер: 

Бараните информации произлегуваат согласно обврските предвидени за Агенција за аудио 
и аудио визуелни медиумски услуги од Оперативниот план за спроведување на 
националната стратегија за превенција на детско престапништво за периодот 2018, 2019 и 
2020 година, од Националната стратегија за превенција на детско престапништво и 
Законот за правда на децата. Дополнително, согласно со Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер, имател на овие информации е Агенцијата за аудио и аудио 
визуелни медиумски услуги. 

Ве молиме да ни ги доставите следниве документи и информации: 

1. Колку средства Агенцијата за аудио и аудио визуелни медиумски услуги побарала 
од Буџетот за реализирање на активности согласно со Оперативните планови за 

. . спроведување на националната стратегија за превенција на детско престапништво
за периодот од 2018, 2019 и 2020 година, одделно по години? 

2. Колку средства Агенција за аудио и аудио визуелни медиумски услуги добила од 
Буџетот за реализирање на активности согласно со Оперативните планови за 

. . спроведување на националната стратегија за превенција на детско престапништво 
за периодот од 2018, 2019 и 2020 година, одделно по години? 

3. Колку средства Агенција за аудио и аудио визуелни медиумски услуги потрошила
од Буџетот за реализирање на активности согласно со Оперативните планови за
спроведување на националната стратегија за превенција на детско престапништво
за периодот од 2018, 2019 и 2020 година, одделно по години?

4. Колку средства имате побарано од Буџетот за активности поврзани со Законот за
правда за децата, надвор од активностите опфатени со претходните прашања, за
2018, 2019 и 2020 година, одделно по години?

5. Колку средства имате добиено од Буџетот за активности поврзани со Законот за
правда за децата, надвор од активностите опфатени со претходните прашања, за
2018, 2019 и 2020 година, одделно по години?
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6. Колку средства има потрошено Агенцијата за активности поврзани со Законот за
правда за децата, надвор од активностите опфатени со претходните прашања, за
2018, 2019 и 2020 година, одделно по години?

7. Дали имате соодветни интерни акти со кои се уредува буџетирањето на ставки
поврзани со правда за децата и на кој начин се утврдуваат овие потеби? Доколку
имате вакви акти, Ве молиме доставете ни копија.

8. Дали при определувањето на годишните активности и потребните средства за оваа
намена користите експертска поддршка од надворешни експерти?

9. Доколку користите експертска поддршка, на кој начин и од кои извори се
финансира учеството на експертот/тите?

10. Колку средства (вклучително финансиски средства и материјални средства со
проценета парична вредност) имате добиено од страна на домашни донатори во
2018, 2019 и 2020 година, поединечно по години, за активности согласно со
оперативните планови и Закон за правда за децата? Кои се најголемите три
донатори?

11. Колку средства (вклучително финансиски средства и материјални средства со
проценета парична вредност) имате добиено од страна на меѓународни донатори во
2018, 2019 и 2020 година, поединечно по години, за активности согласно со
оперативните планови и Закон за правда за децата? Кои се најголемите три
донатори?

12. На кој начин водите евиденција за добиени донации и на кој начин истите ги
прикажувате во вашиот буџет и завршна сметка?

13. Дали за активностите за кои имате добиено донација имате учествувано и со
сопствени средства (кофинансирање) и во колкав износ по години одделно за 2018,

2019 и 2020 година?
14. Дали активностите за кои имате добиено донација, е предвидено во вашите

планови за работа да се спроведуваат и во иднина и да се финансираат со
сопствени средства?

15. Согласно со предвидените активности, кои се приоритетни активности за кои ви се
потребни донации и кој е проценетиот износ на средства за овие донации?

16. Дали вработени во Агенцијата, имаат учествувано на обуки поврзани со
спроведување на оперативните планови и Закон за правда на децата во 2018, 2019,

и 2020 година, кој ги финансирал обуките, и доколку истите се на трошок на
Агенцијата колкав износ е потрошен?

Ве молиме да ни ги доставете во хартиена или електронска форма следните документи: 
Буџетски барања за 2018, 2019 и 2020 година на ниво на потставка. 
Одобрен буџет за 2018, 2019 и 2020 година на ниво на потставка. 
Образец К 1 за последниот квартал за 2018, 2019 и 2020 година на ниво на 
потставка. 
Завршна сметка за сите сметки за 2018, 2019 и 2020 година 
План за јавни набавки за 2018, 2019 и 2020 година со сите измени и дополнувања 
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Склучени договори за јавни набавки во 2018, 2019 и 2020 година за набавки кои се 

однесуваат на работи и услуги потребни за имплементација на дејности поврзани 

со Закон за правда за децата и/или оперативните планови 

Важечки акт за систематизација 

Годишна програма за работа или годишен план на активности за 2018, 2019 и 2020 

година 

Годишен извештај за работа за 2018, 2019 и 2020 година. 

Ве молиме бараните документи и информации да ни ги доставете во електронска 
форма на следната електронска пошта: isieskopje@mail.com. 

Форма во која се бара информацијата: 
- а) увид 

- б  

отокопи'а 
г лектронски запис

- д) друго----------------------------------------------------------------------
( се наведува бараната форма, со заокружување) 

ин на доставување на информацијата: 

о пошта 
телефон 

акс 
-маил 

друго-----------------------------------------------------------------------
( се наведува бараниот начин, со заокружување) 

Барател на информацијата:---Институт за стратешки истражувања и едукација 
ИСИЕ--

Бул.  1000 Скопје, 

м W\vw.isie.org.mk 
(назив, име и презиме, адреса, тел, фах, е-маил) 

Застапник / полномошник на барателот на информацијата: (назив, име и презиме, адреса, 

тел, фах, е-маил) 

Информациите наведени во ова барање за слободен пристап до информации од јавен 
карактер, ни се потребни за реализација на Анализа на трошоци за оценка на 
адекватноста, ефикасноста, ефективноста и правичноста на Буџетот за правда за децата во 
рамките на проект спроведуван од УНИЦЕФ, а финансиран од Европската Унија. 
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(Правна поука: Барателот не е должен да ги наведе и образложи причините за барањето, 

но треба да наведе дека станува збор за барање за слободен пристап до информација од 
јавен карактер) 

Во Скопје 

Датум: 16.08.2021 година 
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unicef �tJ Ј for every child 
United Natioпs Childroп's Fнnd 1 Nortl1 Macedor1ia 

Ref: SK/PDG/ai/2021-85 

August 11, 2021 

Subject: Letter of support for the implementation of an expenditure analysis to аѕѕеѕѕ the

adequacy, efficiency, effectiveness, and equity of government budget in the area of justice for 

children 

То whom it may concern, 

On 1'1 November 2020, UNICEF North Macedonia began the implementation of the two-year, EU

funded project "Just(lce) Children - EU For Juvenile And Child-Friendly Justice". The overall objective 

of the project is to improve the justice for children system in North Macedonia in line with 

international and European standards and norms conducive to child rights. Such system will be built 

based on а non-punitive and restorative justice approach and on child-friendly principles, that have 

the best interest of the child аѕ the primary consideration. 

lt is my pleasure to inform you that UNICEF is partnering with the ISIE lnstitute for Strategic Research 

and Education to implement an expenditure analysis to аѕѕеѕѕ the adequacy, efficiency, effectiveness, 

and equity of government budget in the area of justice for children. 

The goal of the analysis is to offer evidence, insights and opportunities to improve outcomes for 

children and will aim to provide recommendations on financial allocations needed for mandatory 

capacity development of professionals in the justice system. 

То this end, we are kindly asking you for your support and cooperation during the research phases, 

which will be essential to produce an evidence based analysis that will ultimately contribute to 

strengthening the justice for children system. 

We would like to thank you for your continued cooperation and partnership with UNICEF in promoting 

the rights of the children in the country. lf you have any questions about this survey, please contact 

us at any time. 

Please accept the assurances of my highest consideration. 

Sincerely, 

Patrizia Di Giovanni �\!1 л �{_"ј// ___. 


