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До 
Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Палата Панко Брашнаров, 
ул. „Македонија" бр.38, 
1000 Скопје, Македонија 

БАРАЊЕ 

Наш.бр. 1405-1880/ 

Скопје __ О4.2022г 

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 
Од: Комисија за следење на препораката на Владата на РСМ за јазично покривање на 
официјален ј азик н а р адиодифузерите к ои р еемитуваат с портски с одржини н а територијата на 
Македонија, преку Агенција за електронски комуникации; 

Адреса: Кеј Димитар Влахов број 21, Скопје 1 ООО 
Тел: 
Емаил: 

Bo1·is.Arsov@aec.mk 

Застапник / полномошник на барателот на информацијата: 
Агенција за електронски комуникации 

Претседател на Комисијата 
Раководител на Сектор за телекомуникации 

Кеј Димитар Влахов број 21, Скопје 1 ООО 
Тел: 
Емаил: Boгis.Aгsov@aec.mk 

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер (Службен весник на РС Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната 
информација од јавен карактер: 

1.Лиценци/Дозволи од надлежните регулаторни тела со која е стакнато право на давање 
медијска услуга за телевизиско емитување, а врз основа на кои се врши реемитување на 
територијата на Р.С.Македонија, за следните ТВ канали: 

а) Спорт Клуб за канали од 1 до 10, Спорт Клуб НО, Спорт Клуб Е Sports, Спорт Клуб Fight, 
Лов и Риболов и Спорт Клуб Голф 
б) Арена Спорт за канали од 1 до 5, Арена спорт Премиум 1, Арена Спорт Премиум 2, Арена 
спорт Премиум 3 и Арена Fight 
в) Еуроспорт за канали: Еуроспорт и Еуроспорт 2 

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната информација: 
- в) фотокопија 

Начин на доставување на информацијата: 
- а) по пошта 
- г) е-маил 

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е потребно да наведе дека 
се работи за Барање за слободен пристап до информација од јавен карактер. 

Со почит, 
 

1 



Претседател на Комисијата за локализација на 
Јазикот на спортските канали 

boгisжsov@aec.mk 

Агенција за електронски комуникации 
Раководител на Сектор за телекомуникации 
Ул. Кеј Димитар Влахов број 21, 

1 ООО Скопје, Македонија 
Те!. 
Email. 
Web. wvvw.aek.mk 
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Директор 
Jeton Akiku 


