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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

З А К Л УЧО К 

Обр азложе ние 

Агенцијата постапувајќи по напред наведеното барање за 
пристап до информации од јавен карактер, утврди дека не располага 
со бараната информација од јавен карактер. Имено, согласно член 5 
од Законот за медиуми, Агенцијата води Регистар на издавачи на 
печатен медиум, кој содржи податоци за: фирмата и седиштето, 
односно називот и адресата на издавачот на печатен медиум; името и 
презимето на одговорното лице на издавачот на печатен медиум; и 
името на весникот или на магазинот. Со оглед на фактот дека Законот 
за медиуми не го уредува ова прашање, Агенцијата не располага со 
податоци кои весници се издаваат на дневна или неделна основа, 
поради што не сме во можност да Ви ги доставиме бараните 
податоци. 

contact@avmu.mk Тел. + 389 2 3103 400 

д INTERCERT �·�" ·�· 

w "'"""'"""""'"" 9/lt 
� 1 '11 • • �· ,, __ 

Бр. /�-4з:+rоb.-
скопје /1.[.2019г. 

Агенција за аудио и 
аудиовизуелни 

медиумски услуги 

ул. Македонија 
бр.38 

1000 Скопје 

Страница 1 од 2 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како 
имател на информации од јавен карактер, врз основа на член 20 став 
1 алинеи 1 и 13, 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), член 26 ставови 2 и 3 и член 28 од Законот за 
слободен  пристап  до  информации  од  јавен  карактер  ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.13/06, 86/08, 6/10, 42/14, 148/15, 
55/16 и 64/18),  постапувајќи по Барањето за пристап до информации 
од јавен карактер,  заведено под  наш  арх. бр.12-4976/1 од 13.11.2019 
година, од подносителот на барањето  донесе: 

СЕ ПРЕКИНУВА постапката по Барањето за пристап до 
информации од јавен карактер, заведено под наш арх. бр.12-4976/1 од
 13.11.2019 година, кое подносителот на барањето                 на ден 
13.11.2019 година го поднесе до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, поради тоа што се однесува на информација со 
која имателот не располага. 

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како 
имател на информации од јавен карактер, од подносителот на 
барањето                          доставено  е  Барање  за пристап  до 
информации  од јавен  карактер,  заведено  под  наш  бр.12-4976/1  од 
13.11.2019 година,  со кое се бара информацијата од јавен карактер -
кои  весници  од  Регистарот  на  издавачи  на  печатени  медиуми,  се 
дневни весници. 
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Во врска со напред наведеното, 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), член 26 ставови 2 и 3 и член 28 од Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер ("Службен весник на Република Македонија" бр.13/06, 
86/08, 6/10, 42/14, 148/15, 55/16 и 64/18), се донесе заклучок како во диспозитивот. 

Службено лице при остварување на правото 
на слободен при тап до информации, 

Упатство за правно средство: Против овој заклучок барателот на информација може 
да поднесе жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на заклучокот до Комисијата 
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 при остварување на правото на слободен пристап до информации на 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

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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