
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

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, 168/18, 248/18 и 27/19 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија" бр.42/20 и 77/21), 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), постапувајќи по Барањето за пристап до информации од 
јавен карактер наш арх.бр.12-919/1 од 09.03.2022 година, поднесено 
од барателот на информација Институт за европска политика -

angela.delevska@epi.org.mk, 
Скопје, со седиште на  , email: на ден .. .03.2022 година донесе: 

РЕШЕНИЕ 

1. ПОЗИТИВНО СЕ ОДГОВАРА на Барањето за пристап до

- ·--

информации од јавен карактер наш арх.бр.12-919/1 од 09.03.2022 
година, поднесено од барателот на информација Институт за 
европска.политика -.Скопје, со седиште на  

angela.delevska@epi.org.mk, :со кое се бараат следните информации од јавен карактер, и тоа: 

Дали за временскиот период од 01.01.2022 до 08.03.2022 
година: 

- Имате констатирано напад на новинари/и? 
- Имате констатирано говор на омраза? 

2. СЕ ОВОЗМОЖУВА ЦЕЛОСЕН ПРИС ТАП до бараната
информација од јавен карактер, и тоа: 

- Во периодот од 01.01.2022 до 08.03.2022 година, констатиран 
е еден вербален и физички напад на новинарска екипа на 
регионалната телевизија Полог од Тетово за време на снимањето 
инсерти за репортажа од основното училиште „Наим Фрашери" во 
село Ѓурѓевиште, општина Врапчиште, Гостиварско, за што Агенцијата 
за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги јавно реагираше преку 
соопштение за јавност. 

- Во периодот од 01.01.2022 до 08.03.2022 година, Агенцијата, 
на програмите на радиодифузерите нема констатирано говор на 
омраза за чие ширење би бил одговорен медиумот. Агенцијата, како 
регулаторно тело кое врши програмски надзор според одредбите од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, има надлежност 
само врз програмите на давателите на аудио и аудиовизуелните 
медиумски услуги, односно на радиодифузерите (радио и телевизија) 
и аудиовизуелните медиумски услуги по барање. Надзорот врз 

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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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 

евентуалната појава на говорот на омраза се врши како вонреден надзор кој се 
презема или врз основа на претставка или по службена должност. 

Обр азложение 

До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги како имател на 
информации, од барателот на информација Институт за европска политика - Скопје, 

angela.delevska@epi.org.mk, 
со седиште на , e-mail: поднесено е Барање за пристап до информации од јавен карактер 
арх.бр.12-919/1 од 09.03.2022 година, со кое се бараат информации од јавен карактер кои 
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 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), 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 

ц 

Правна поука: Против ова решение барателот на информација може да поднесе
жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Агенцијата 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 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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