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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

vasko.magleshov@birn.eu.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.03-229/21 од 30.08.2021 година, заведено под наш арх. бр.12- 
3225/1 од 30.08.2021 година, поднесено од барателот на информација 
Балканска истражувачка репортерска мрежа Скопје (БИРН), , e-mail: на ден 
13.09.2021 година донесе: 

РЕШЕ НИ Е

1. ПОЗИТИВНО СЕ ОДГОВА РА на Барањето за пристап до

vasko.magleshov@birn.eu.com, 

информации од јавен карактер бр.03-229/21 од 30.08.2021 година, заведено под наш арх. 
бр.12-3225/1 од 30.08.2021 година, поднесено од барателот на информација Балканска 
истражувачка репортерска мрежа Скопје (БИРН), бул. , e-mail:со кое се бара следната
информација од јавен карактер, и тоа: 

1. Податоци за ненаплатени побарувања на Агенцијата од субјекти на
кои им се одобрени финансиски средства за финансирање радио и 
телевизиска програма од јавен интерес, против кои, поради нереализирање 
на проектите, Агенцијата поднела тужби за неисполнување и враќање на 
аконтативно исплатените средства (име на субјектот, година на утужување, 
износ и опис на проектот). 

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

Агенцијата поради нереализирање на проектите, поднела тужби за 
неисполнување и враќање на аконтативно исплатените средства за 
финансирање радио и телевизиска програма од јавен интерес, против 
следните субјекти: 

1. Име на субјект: Радиодифузната друштво СКАЈ НЕТ - Манчев
ДООЕЛ Кавадарци; 
Година на утужување: 2012 година;
Износ: 292.800,00 денари; 
Опис на проект: Документарна телевизиска програма „Најдоброто од

Македонија" (4 епизоди по 30 минути, вкупно времетраење 120 минути); 

и 

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) 

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

Бр. /1... -//22o/z 
Ско пје G.Q2.2021 г.

Агенција за аудио и
аудиовизуелни 

медиумски услуги

ул. Македонија
бр.38 

1000 Ско пје
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11. Име на субјект: Друштвото за продукција и дистрибуција на филмови и маркетинг 
ПРОДУКЦИЈА М Иле Максимовски ДООЕЛ Скопје; 
Година на утужување: 2012 година; 
Износ: 270.000,00 денари;
Опис на проект: Телевизиска документарна емисија „Самоков - Еколошка долина" (1 

епизода по 60 минути, вкупно времетраење 60 минути). 

О бр а з л о ж е н и е

vasko.magleshov@birn.eu.com, 

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на 
информации, од барателот на информација Балканска истражувачка репортерска мрежа 
Скопје (БИРН), бул. ЈНА бр. 24/1-2, 1000 Скопје, e-mail: 
поднесено е Барање за пристап до информации од јавен карактер бр.03-229/21 од 30.08.2021 
година, заведено под наш арх. бр.12-3225/1 од 30.08.2021 година, со кое се бара информација 
од јавен карактер која е наведена во точка 1 на диспозитивот на ова Решение, односно 
податоци за ненаплатени побарувања на Агенцијата од субјекти на кои им се одобрени 
финансиски средства за финансирање радио и телевизиска програма од јавен интерес, против 
кои, поради нереализирање на проектите, Агенцијата поднела тужби за неисполнување и 
враќање на аконтативно исплатените средства (име на субјектот, година на утужување, износ и 
опис на проектот). 

По извршениот увид во доставеното Барање, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, утврди дека располага со бараната информација од јавен карактер и дека 
не постојат законски причини за нејзина недостапност, поради што се овозможи целосен 
пристап до бараната информација, која е наведена во точка 2 на диспозитивот на ова 
Решение. 

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. 
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слободен пристап до информации од Јавен,караl{Тер. 
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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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