
,vи1.avmu.mk

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Крн.Јевски 
kimatica@outlook.com, 1� 

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, 
заведено под наш арх. бр.12-3699/1 од 12.10.2021 година, поднесено од 
барателот на информација Здружение за промовирање на 

ООО 
современи образовни процеси КИМАТИКА, , 

1 Скопје, Е-пошта: на ден . 10. 2021 година 
донесе: 

РЕШЕ Н ИЕ

1. ПОЗИТИВНО СЕ ОДГОВА РА на Барањето за пристап до 

kimatica@outlook.corn, 

информации од јавен карактер заведено под наш арх. бр.12-3699/1 од 
12.10.2021 година, поднесено од барателот на информација Здружение за 
промовирање на современи образовни процеси КИМАТИКА, со кое се бараат 
следните информации од јавен карактер, и тоа: 

1. Вкупно поднесени пријави до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги за 2020 и 2021-ва година со повреда на членот 48 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

2. Вкупно утврдени повреди од страна на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за 2020 и 2021-ва година со повреда на 
членот 48 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 

3. Вкупно утврдени повреди кои поттикнуваат од етничка
нетолеранција. 

2. СЕ ОВОЗМОЖУВА ЦЕЛОСЕН ПРИС ТАП до бараните информации 
од јавен карактер, и тоа: 

- во 2020 година по претставка е извршен програмски надзор на ТВ 
Коха од Тетово при што не е утврдено прекршување на член 48, а се 
констатира прекршување на член 61 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги (Извештај бр.10/4553-1 од 15.12.2020 год.); 

- претставка од 10.06.2020 г. која нотира говор на омраза во он-лајн 
содржина (интервју на Горјан Тозија), објавено на веб страната на Слободен 
печат и Слободна ТВ. Со оглед на тоа што Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги нема надлежност на интернет-базирани 
медиуми, истата беше препратена до Советот за етика во медиумите; 

1 Алинеите 8 и 9 се избришани, види: чпен 8 од Законот за изменување и допопнување на Законот за аудио и 
аудиовизуепни медиумски услуги („Спужбен весник на Репубпика Македонија" бр.248/18) 
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- во 2021 година не се поднесени пријави и не се утврдени повреди на членот 48 од 
Законот за 

Воедно, 

аудио и 

Ве известуваме 

аудиовизуелни 

дека 

медиумски 

сите 

услуги. 

постапувања по претставки и извршени надзори од 

страна на Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, јавно се објавени на веб 

сајтот: 

t1ttps://av111u.mk. 

Обр а з л оже н ие

kimatica@outlook.com, 

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на 
информации, од барателот на информација Здружение за промовирање на современи 
образовни процеси КИМАТИКА, ул. Киро Крстевски бр. 34/2-1, 1 ООО С1<0пје, Е-пошта: 

поднесено е Барање за пристап до информации од јавен карактер, 
заведено под наш арх. бр.12-3699/1 од 12.10.2021 година, со кое се бараат информации од 
јавен карактер 1<0и се наведени во точка 1 на диспозитивот на ова Решение. 

По извршениот увид во доставеното Барање, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, утврди дека располага со бараните информации од јавен карактер и дека не 
постојат законски причини за нивна недостапност, поради што се овозможи целосен пристап до 
бараните информации, кои се наведени 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 весни1< 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. 

Службено лице за посредување со информации 

Цветан 
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од 15 дена од денот на приемот на решението до Агенцијата за заштита на правото на 
слободен пристап до информации од јавен 1{арактер. 

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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