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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕД ОНИЈА АГЕНЦИЈА ЗА АУДИ О И АУДИ ОВИЗ УЕЛНИ МЕДИУМС КИ УСЛ УГИ 

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. 

f:}.12.2019 година донесе: 

Р ЕШЕ Н И Е 

СЕ ОТФРЛА Барањето за пристап до информации од јавен 
карактер бр. 0305-231/1 од 16.12.2019 година, заведено со наш арх. 
бр.12-5407/1 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. 

Образложение 

"Дали сметате дека бројот на поништени јавни набавки во 2019 
година се должи и на новиот Закон за јавни набавки, според кој, не се 
објавува проценетата вредност на набавката?". 

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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248/18), а согласно член 20 став 1 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. 0305-231/1 од 16.12.2019 година, 

заведено со наш арх. бр.12-5407/1 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 Дедов бр. 4-1/10, преку

 неговиот застапник / полномошник, на ден 

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. 
0305-231/1  од  16.12.2019  година,  заведено  под  наш  арх.  
бр.12-5407/1  од  16.12.2019  година,  со  кое  се  бара  следната 
информација од јавен карактер: 
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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗ УЕЛНИ МЕДИУМС КИ УСЛ УГИ
По извршениот увид во доставеното Барање, Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, утврди дека бараната информација од јавен 
карактер, не е информација од јавен карактер во согласност со дефиницијата на овој 
поим/израз која е наведена во член 3 став 1 алинеја 2 од Законот за слободен пристап 
до информации од јавен карактер, според која "информација од јавен карактер" е 
информација во која било форма што ја создал или со која располага имателот на 
информацијата согласно со неговите надлежности. 

Информацијата која се бара со предметното барањето за пристап до 
информации од јавен карактер, е одговор на прашање за ставот на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на досегашното искуство од 
примената на постојниот Закон за јавни набавки, што не е информација што ја создала 
или со која располага Агенцијата како имател на информација согласно со нејзините 
надлежности. Бараната информација може, евентуално, да биде предмет на интервју, 
но не предмет на барање за пристап до информации од јавен карактер. 

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 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. 

Службено лице при остварување на правото 
од ристап до информации, 
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Правна поука: Против ова peiueнi.:re барателот на информација може да поднесе
жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Агецијата за заштита 
на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. 

Доставено до:
- Подносителот на барањето за пристап до информации од јавен карактер, 
- Службеното лице при остварување на правото на слободен пристап до информации 

на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
- Архивата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
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