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Почитувани, 

врз основа на членовите 4 и 12 од Законот за слободен пристап до информации 

од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија 

бр.101/19), во прилог ви доставувам Барање. 

новинар Призма / БИРН 

This message has bееп scanned for viruses and 

dangerous content by MailScanпer, and is 

believed to be clean. 



До 

Агенција з:а аудио иаудиов!-1зуелни медиумски. услуги
Ул. Ма1<едо1-1ија бр .. 38 
·1 ООО, C1<0nje 

(имател на информацијата) 

ЕАF>А.ЊЕ 

за. npt11Gтaп. до иt�формации од jaзet'i н;аракт-ер 

Врз:основанѕ член 4ичлен1.2 од Законот За с;цободеtt npvicтan до информаци111 од.јавен 
!{ар;;�ктер (Службен еесни1< на Реnубли1<а Сеѕерна Ма1<едонија бр.101/19), од имат€nот 

ја барам еп.едната информација рдјаѕе1�· ќapa1rrep� 

1 _ Податоци за нel':larmaт€нv1 лобаруаања на Агенцијата од субјекти на 1<ш.1 им се 
одобрен111 фDlнансиски средстѕа за финансирање радио 111 телевизис1<а програма 

од јѕеен интерес, nротив 1<ои, поради кереапи:зирање на прое1rrите, Агенцијата 
поднепа l)']Кби за неисполнување и вра1<а.ње на а1<0нт;а·rи6но исгтлатен�пе 

среДс:тва (име на. субјектот, година на утужуваН:>е; износ и оi1ис на 11рое1<Тот)' 

2. Форма во која се.бара. информацијата; 

• а} увид 

- б) npenиc 
-)Q фотокопија �лектронс:ки з.ашiс 

- д) . друго 

Начин на доставуѕање: на инфорrлацијата: 
- а) п�;: пошта 
- 6) 1'€.rrефон 
- в}фаt<с 

��;;�л 
6apaтeri на информацијат,;з; 

Бал1<анскз истр�жув�чка р�nортерска мреж:а - Скоr1ј�· (ЅИРН) 
· 

Застапник/ полномошни1< на баратеrн;п на информацv1јата: 

(Пр<Шt-i<3 паук.;;:· Б�р;:пепот не е дот:<ен да п..1 
. 
авед" 11· oi5pa:JJ1oн<:i1 nр�•-чин11т•2 за б<Јран.<rѓџ, но тµ.еб<Ј 1џ1 С1&ее1џ;. де:ш 

стануе� :збор ;а·G·ара.ње за сnuбоден: np;icтar. д\Ј инфорr.1(;ц�11n од l�!i\eH :шрактер) 
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