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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

info@pp-lf.com, 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на 
информации, врз основа на член 20 став 1 алинеи 1, 13 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, 168/18, 
248/18 и 27 /19) и („Службен весник на Република Северна Македонија" 
бр.42/20 и 77/21), 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 и член 21 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.03-150/1 од 17.08.2021 година, заведено под наш арх. бр.12- 
3159/1 од 19.08.2021 година, поднесено од барателот на информација 
Институт за стратешки истражувања и едукација - : на ден 30.08.2021 година 
донесе: 

РЕШЕНИЕ 

1. ПОЗИТИВНО СЕ ОДГОВАРА на Барањето за пристап до 

isieskopie@mail.com, 

информации од јавен карактер бр.03-150/1 од 17.08.2021 година, заведено 
под наш арх. бр.12-3159/1 од 19.08.2021 година, поднесено од барателот на 
информација Институт за стратешки истражувања и едукација - со кое се 
бараат следните информацијии од јавен карактер, и тоа: 

1. Колку средства Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги побарала од Буџетот за реализирање на активности согласно 
Оперативните планови за спроведување на националната стратегија за 
превенција на детско претстапништво за периодот од 2018, 2019 и 2020 
година, одделно по години? 

2. Колку средства Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги добила од Буџетот за реализирање на активности согласно 
Оперативните планови за спроведување на националната стратегија за 
превенција на детско претстапништво за периодот од 2018, 2019 и 2020 
година, одделно по години? 

3. Колку средства Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги потрошила од Буџетот за реализирање на активности согласно 
Оперативните планови за спроведување на националната стратегија за 
превенција на детско претстапништво 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? 

6. Колку средства имат 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? 

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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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

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 потреби? Доколку имате вакви 
акти, Ве молиме доставете 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 изврои 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, поедничено 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, поедничено 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 процентниот 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? 

Исто така, се бараат да се достават во хартиена или електронска форма и 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 К1 за последниот кваратал 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, 
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 оперативни планови, 
Важечки акт за систематизација, 
Годишна програма за работа или годишен план на активности за 2018, 2019 и 2020 
година и 
Годишен извештај за работа за 2018, 2019 и 2020 година: · 

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

1. Агенцијата не побарала средства од Буџетот за реализирање на активности согласно 
Оперативните планови за спроведување на националната стратегија за превенција на детско 
претстапништво за периодот од 2018, 2019 и 2020 година, 

2. Агенцијата не добила средства од Буџетот за реализирање на активности согласно 
Оперативните планови за спроведување на националната стратегија за превенција на детско 
претстапништво за периодот од 2018, 2019 и 2020 година, 
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

3. Агенцијата не потрошила средства од Буџетот за реализирање на активности 
согласно Оперативните планови за спроведување на националната стратегија за превенција на 
детско претстапништво за периодот од 2018, 2019 и 2020 година, 

4. Агенцијата не побарала средства од Буџетот за активности поврзани со Законот за 
правда за децата, надвор од активностите опфатени со претходните прашања, за 2018, 2019 и 
2020 година, 

5. Агенцијата не добила средства од Буџетот за активности поврзани со Законот за
правда за децата, надвор од активностите опфатени со претходните прашања, за 2018, 2019 и 
2020 година, 

6. Не потрошила средства од Буџетот за активности поврзани со Законот за правда за 
децата, надвор од активностите опфатени со претходните прашања, за 2018, 2019 и 2020 
година, 

7. Агенцијата нема соодветни интерни акти со кои се уредува буџетирањето на ставки 
поврзани со правда за децата, 

8. Агенцијата досега не определувала годишни активности за оваа намена, поради тоа 
што не е користена експертска поддршка од надворешни експерти, 

9. Не е користена експертска поддршка од надворешни експерти, 
10. Агенцијата досега не добила средства (вклучително финансиски средства и 

материјални средства со проценета парична вредност) од страна на домашни донатори во 
2018, 2019 и 2020 година, поедничено по години, за активности согласно со оперативните 
планови и Закон за правда за децата, 

11. Агенцијата досега не добила средства (вклучително финансиски средства и 
материјални средства со проценета парична вредност) од страна на меѓународни донатори во 
2018, 2019 и 2020 година, поедничено по години, за активности согласно со оперативните 
планови и Закон за правда за децата, 

12. Со оглед на фактот дека Агенцијата досега не добила донации за активности 
согласно со оперативните планови и Закон за правда за децата, истите не биле предмет на 
евиденција од наша страна, 

13. Агенцијата не добила донации за своите активности и во истите не учествувала и со 
сопствени средства (кофинансирање), 

14. Агенцијата не добила донации, 
1 5. Не се предвидени активности согласно со оперативните планови и Закон за правда 

за децата и 
16. Вработени во Агенцијата не учествувале на обуки повр�ани со спроведување на

оперативните планови и Закон за правда на децата во 2018, 2019 и 2020 година. 

Исто така, во однос на бараните документи, Ве известуваме за следното: 
Агенцијата нема доставени Буџетски барања за 2018, 2019 и 2020 година на ниво 
на потставка, 
Агенцијата нема одобрен буџет за 2018,2019 и 2020 година на ниво на потставка, 
Агенцијата нема Образец К1 за последниот кваратал за 2018, 2019 и 2020 година на 
ниво на потставка, 
Годишна пресметка за 2018, 2019 и 2020 година, кои Ви се доставуваат во 
електронска форма (како прилози бр.1, 2 и 3), 
Плановите за јавни набавки за 2018, 2019 и 2020 година со сите измени и 
дополнувања, кои Ви се доставуваат во електронска форма (како прилози бр.4, 5 и 
6), 
Агенцијата досега нема склучени договори за јавни набавки за стоки/услуги 
потребни за имплементација на дејности поврзани со Закон за правда за децата 
и/или оперативни планови, 
Важечките акти за систематизација, кои Ви се доставуваат во електронска форма 
во прилог на ова Решение (како прилози бр.7 и 8), 
Годишна програма за работа за 2018, 2019 и 2020 година кои Ви се доставуваат во 
електронска форма (како прилози бр.9, 1 О и 11) и 
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Годишен извештај за работа за 2018, 2019 и 2020 година кои Ви се доставуваат во 
електронска форма (како прилози бр.12, 13 и 14). 

Обр а з л ож ени е

isiesl<opje@mail.com, 
До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на 

информации, од барателот на информација Институт за стратешки истражувања и едукација -
ИСИЕ, бул. АВНОЈ бр. 16/1-31, e-mail: поднесено е Барање за пристап до 
информации од јавен карактер бр.03-150/1 од 17.08.2021 година, заведено под наш арх. бр.12- 
3159/1 од 19.08.2021 година, со кое се бараат информации од јавен карактер кои се наведени 
во точка 1 на диспозитивот на ова Решение. 

По извршениот увид во доставеното Барање, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, утврди дека располага со бараните информации од јавен карактер и дека не 
постојат законски причини за нивна недостапност, поради што се овозможи целосен пристап до 
бараните информации, кои се наведени во точка 2 на диспозитивот на ова Решение. 

Воедно, со цел да се добие реална претстава за поставеноста и надлежностите на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Ве известуваме за следното: 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е самостојно и независно 
непрофитно регулаторно тело со статус на правно лице со јавни овластувања. Своите приходи 
ги остварува од следните извори: 

од финансиски средства од Буџетот на Република Северна Македонија во висина од 
08% до 1 % од реализираните вкупни приходи во годината која предходи на фискалната 
година за која се утврдува износот. Од овие средства 6% се наменети за Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (за развој на радиодифузната дејност); 
приходи остварени од надоместок за дозволи за телевизиско и радио емитување 
согласно формулата наведена во член 80 од Законот за аудио и аудиовиЗуелни 
медиумски услуги; 
приходи од надзор за реемитување на програмски сервиси и од даватели на 
аудиовизуелни медиумски услуги по барање; 
заеми и друга финансиска и техничка помош и 
за покривање на реално направените трошоци на Агенцијата во врс1<а со изборни 
активности, од Буџетот на Република Северна Македонија се исплаќаат финансиски 
средства за покривање на истите. 
Во врска со надлежностите на Агенцијата, особено во однос на постапувањето и 

реализацијата на оперативните планови и Закон за правда за децата, Ве известуваме за 
следното: 

Државниот совет за превенција од детско престапништво, до Агенцијата се обратил со 
два дописа, еднаш во 2016 и еднаш во 2018 година. Во нив, Државниот совет: 

- Бара Агенцијата да го извести за обемот во кој се застапени едукативните 
информативни програми во врска со превенција на детско престапништво, односно бара број 
на одржани дебатни емисии, број на информативно-едукативни емисии за деца како и податок 
за постоењето емисии од друг тип чија цел е превенирање на детско престап ништво и 

- Бара соработка со Агенцијата. 
· · · 

Во своите одговори, Агенцијата информираше дека не располага со статистички 
податоци какви што бара Советот,.односно дека програмската понуда е н�прикосновено право 
во директна надлежност на уредувачката политика на самите раДиодифузери. 

Бидејќи Агенцијата е надлежна За заштита на децата од програми кои можат да му 
наштетат на нивниот развој, го посочи и подзаконскиот акт со којшто е регулирано ·ова 
прашање (Правилник за заштита на малолетните лица). Воедно, искажа подготвеност за 
соработка, при што, во одговорот од 2016 година, дава и имиња и податоци за контакт на две 
лица вработени во Агенцијата. 

Во прилог Ви ги доставуваме двата дописи од Државниот совет (арх.бр. 03-4491/1 од 
19.09.2016 и арх. бр. 03-2904/1 од 18.06.2018) и обата одговора од Агенцијата (арх.бр. 03-
4491/2 од 22.09.2016 арх. бр. 03-2904/2 од 21.06.2018), кои се доставуваат во прилог во 
електронска форма (како прилози бр.15 и 16). 
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Како што може да се види од самите дописи, воопшто не се споменати Националната 
стратегија за превенција на детско престапништво и Оперативниот план за нејзино 
спроведување, ниту пак е споменато дека во овие документи има предвидено обврска за 
Агенцијата ниту пак бевме вклучени во процесите на нивна изработка. 

По добивањето на Вашето Барање за пристап до информации од јавен карактер, 
пристапивме до Оперативниот план за спроведување на националната стратегија за 
превенција на детско престапништво за 2020 година објавен на интернет и утврдивме дека во 
него, Агенцијата е наведена како една од одговорните институции за реализирање на две 
активности: 

- Подигање на свеста на преставниците од медиумите за проблемот за детско 
преставништво преку дебати и информативни средби и 

- Изготвување на информативно-едукативни програми за децата и за целата јавност. 
Обврската за изготвување програми не само што не е во надлежност на Агенцијата, 

ту1<у нејзиното исполнување би претставувало мешање на регулаторот во независната 
уредувачка политика на радиодифузерите. 

Агенцијата ќе стапи во 1<онтакт со Државниот совет за уште еднаш да посочи дека нема 
надлежност и не смее да се меша во изготвувањето информативно-едукативни програми за 
децата и за целата јавност. Исто така, ќе му понуди на Советот поддршка при реализирање на 
другата активност - дебати и информативни средби за подигање на свеста на преставниците 
од медиумите за проблемот со детско преставништво. 

Во врска со напред наведеното, врз основа на член 20 став 1 алинеи 1, 13 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, 168/18, 248/18 и 27/19) и 
(„Службен весник на Република Северна Македонија" бр.42/20 и 77/21), 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. 

Прилози: (16)

Правна поука: Против ова решение барателот на информација може да поднесе жалба во рок 
од 15 дена од денот на приемот на решението до Агенцијата за заштита на правото на 
слободен пристап до информации од јавен карактер. 

Доставено до:
- Подносителот на барањето за пристап до информации од јавен карактер, 
- Службено лице 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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