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Врз основа на член 21 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер 
(Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), во согласност со 
поднесеното барање од ваша страна на ден 11.09.2020 година,  Оперативно-техничката 
агенција Скопје, ви доставува: 

 

О Д Г О В О Р  

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

Почитувани, 

Оперативно-техничка агенција Скопје:  

 

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 сме ја искористиле можноста за користење на овие средства и тоа: 

НЕМА ПОБАРАНО И КОРИСТЕНО од постојаната буџетска резерва (заклучно со 

31.08.2020 година). 

Истите НЕ се зголемени со прераспределба, за нас како буџетски корисник. 

НЕМА ПОБАРАНО И КОРИСТЕНО од тековната буџетска резерва (заклучно со 

31.08.2020година).  

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

Оперативно-техничка агенција НЕМА СПРОВЕДЕНО ПОСТАПКИ ЗА  ЈАВНИ НАБАВКИ 

СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ (поради вонредни ситуации, епидемии, 

итност и сл.). 

3) НЕМА КОРИСТЕНО други механизми за распределба и трошење на буџетски средства во 

услови на вонредни и непредвидени ситуации како резултата на Ковид-19. 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА СКОПЈЕ

До:
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ОПЕРАТИВНО–ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА СКОПЈЕ 
 

 
 

(опис на информацијата која се одоговара) 

 
Начин на кој Имателот одговара на бараната информација: 

- а) увид 
- б) препис 
- в) фотокопија 
- г) електронски запис  
- д) друго _____________________________________ 

           (се наведува начинот, со заокружување) 

 
Начин на доставување на информацијата: 

  
  
  
   
  

           (се наведува начинот, со заокружување) 

 
 
                                 
 
        
                       
 Скопје, 29.09.2020 година                                                                             Со почит, 

                                                                                                           Агрон Адеми   
                                                                                                    Одговорно лице за информации  

                                                                                                           од јавен карактер 
 
                                                                                                                                                                      
 
 

- а) по пошта- 
б) телефон- 
в) факс-

 г) е-маил- 
д) друго _____________________________________
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