
                                          
 

1 
 

ЗАПИСНИК 
од 07-та седница на Агенцијата за аудио  

и аудиовизуелни медиумски услуги 
                                             одржана на 16.02.2016 година 
 

Присутни членови на Советот на Агенцијата: Лазо Петрушевски, претседател на 
Советот на АААВМУ, д-р Милаим Фетаи, заменик на претседателот на Советот на 
АААВМУ, м-р Алма Машовиќ, Селвер Ајдини, м-р Методија Јанчески, Лазар Трајчев. 

Отсутни членови на Советот на Агенцијата: Зоран Фиданоски  

На седницата беше присутен д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

Присутни од Стручна служба: м-р Драгица Љубевска, Горан Радуновиќ, Маја 
Дамевска, м-р Ивана Стојановска, Арѓенд Џелили. 

Други присутни: / 
 

 
Г-дин Петрушевски ja отвори 07-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 11.00 часот и се одржа во 
просториите на Агенцијата.  

Г-дин Петрушевски, најави дека г-дин Фиданоски е отсутен од седницата, поради 
студиски престој во Велика Британија. 

Советот на Агенцијата, едногласно, со 6 гласа „за“, го усвои следниот: 
 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д  

 
1. Усвојување на Предлог-записник од 06-та седница на Советот на Агенцијата за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.02.2016 година. 

2. Предлози за покренување на постапки за одземање на дозволи за телевизиско и 
радио емитување. 

3. Предлог за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио 
емитување, на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје. 

4. Разно. 

 
 

Точка 1 

Советот го разгледа и едногласно го усвои Записникот од 06-та седница на Советот 
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 10.02.2016 
година, со текст како што беше предложен. 
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Точка 2 

Г-дин Петрушевски, објасни дека под точката бр.2 од Дневниот ред, ќе се 
разгледуваат 26 предлози за покренување на постапки за одземање на дозволи за 
телевизиско и радио емитување. 

Г-дин Трајчевски, даде генерално образложение за сите поднесени 26 предлози. 
Објасни дека радиодифузерите го прекршиле Законот, со тоа што воопшто не го платиле 
годишниот надоместок или платиле само дел од износот наведен во издадената фактура. 
Делумната уплата, рече дека ништо не менува бидејќи не е целосна. 

Заменик на раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски работи, 
Горан Радуновиќ, објасни дека до сега делумна уплатата е евидентирана кај две трговски 
радиодифузни друштва и тоа кај ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани и РАДИО ВАТ 
ДОО Скопје, но рече дека сепак треба да се покрене постапка за одземање на дозволата, 
бидејќи не постапиле согласно Законот. 

Г-дин Фетаи, рече дека ги разгледал материјалите и според него тие претставуваат 
една финансиска состојба, финансиски тешкотии на радиодифузерите, кои не можат да 
го платата годишниот надоместок за дозволата, што можеби зборува за целокупната 
состојба на пазарот во Република Македонија. Можеби, рече, освен другите анализи кои 
ги подготвува Агенцијата, треба да се направи една мала анализа во таа насока или 
анализа за состојбата со плаќањето од изминатите години. Воедно, рече, дека ова е еден 
прецизен ангажман на Агенцијата, во врска со исполнување на законските обврски на 
регулаторното тело во смисла на почитување на одредбите од Законот кога е во 
прашање плаќање на надоместокот. Прецизно се одредени датумите кога треба да се 
плати, доколку не, се покренува постапка како денес. Во однос на сегашната состојба, 
рече дека го загрижува, бидејќи е симптоматично, затоа што има предлози и за 
радиодифузери на државно ниво, на регионално и на локално ниво. Посочи дека 
повеќето се медиуми кои со години се во етерот, имаат веќе направено пазар и извори и 
овој надоместок не им дошол екстра. Можеби им останало како принцип да одвлекуваат 
до последен момент. Можеби е индикација за проблеми во нивното финансиско 
работење. Г-дин Фетаи, изрази загриженост и изненадување, бидејќи по број многу ги 
има. Потсети дека на една од претходните седници се покрена постапка за Радио 
Слободна Македонија, а се претпоставува дека радијата и телевизиите кои емитуваат 
програма на државно ниво имаат поголем пазар во однос на другите, поголема можност и 
начин да дојдат до поголеми финансиски средства, преку реклами или слично. 

Г-дин Петрушевски, постави прашање, рокот од 15 дена што плус го дозволува 
Законот, дали тече од денес или утре и дали постои било какава законска можност овој 
рок да биде поголем? 

Г-дин Трајчевски одговори дека доколку лично го продолжи рокот и не го извести 
Советот, ќе направи кривично дело, а доколку достави предлог до Советот за 
продолжување на рокот и Советот го одобри, тогаш заедно ќе направат кривично дело. 
Потенцира дека воопшто нема таква намера тоа да го стори, дека се почитува Законот и 
Агенцијата работи согласно одредбите од Законот и подзаконските акти. Во однос на 
бројност на предлозите, објасни дека технички по број можеби изгледаат многу. 
Претходните години, фактурите на радиодифузерите им се издаваа во различни датуми, 
во текот на целата година. Од минатата 2015 година, на 99% од радиодифузерите им се 
издава во ист ден фактура,  на 5-ти јануари. Така што, од 145 радиодифузери, ова се 
околу 15% кои не го платиле надоместокот. Доколку се погледне списокот, има 7-8 
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радиодифузери кои секоја година се проблематични, на кои им се одземала и дозволата 
па потоа се враќала назад преку Управен суд. На пример, Телевизија Скај Нет, е таква од 
постоењето и секогаш ја плаќа фактурата во максимално можниот краен рок, иста 
состојба е и со Супер Скај од Тетово, на ТВ Амазон лани му се одзема дозволата, па ја 
врати, и е ист проблем секоја година, Б-97 од Битола, потоа ДИ-ЏЕЈ Славе кој е 
проблематичен и по други основи од Законот, ЏЕЗ ФМ исто и лани и преклани со 
поддршка на Претседателот на државава, хуманитарно собираше пари за да го плати 
надоместокот. На крајот објасни дека износот на надоместокот кај радијата на сите нивоа 
и кај телевизиите на локално ниво се многу ниски и симболични, така да и без нив, досега 
Агенцијата има остварено висок процент на уплата.  

Заменик на раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски работи, 
Горан Радуновиќ, одговори дека дополнителниот рок од 15 дена почнува да тече од 
денот кога Советот ќе го прими Предлогот за покренување постапка за одземање на 
дозволата. Дадениот рок не може да се пролонгира и во однос на плаќањето, 
радиодифузерите треба исклучиво да се држат до ЗААВМУ и подзаконските акти кои 
произлегуваат од него.  

Г-дин Трајчев, со оглед на фактот што се работи за голем број на радиодифузери 
кои не го платиле годишниот надоместок и за истите се покренува постапка за одземање 
на дозволата и рокот тече од денес, праша дали може да се направи некаков напор, да се 
известат радиодифузерите, затоа што можеби некои од нив не се доволно информирани 
дека започнува постапка. Предложи, покрај официјалното известување, да се известат и 
телефонски, за да не се доведат во ситуација поради не информираност, да не го платат 
навремено. 

Г-дин Трајчевски, нагласи дека сите радиодифузери, во таа насока се повеќе пати 
навремено потсетени и известени. 

Г-дин Фетаи, рече дека по образложението од страна на директорот Трајчевски, 
малку е појасна сликата и драго му е дека тоа не е голема појава во смисла на 
целокупната состојба во радиодифузијата, на радија и телевизии. Ова се совпаѓа и со 
пазарот кој го регулира опстојувањето на некои медиуми. Агенцијата како регулаторно 
тело, била дел од разни критики, некогаш зошто не доделува нови дозволи, некогаш 
зошто дава многу дозволи, но тоа е дел од плурализмот. Се надева дека поголем број од 
нив ќе успеат да го платат надоместокот. 

Г-дин Петрушевски, рече дека ќе биде интересно, истите оние кои критикувале дека 
има премногу медиуми, по завршување на седницата, да се јават со коментар зошто 
Агенцијата и Советот, покренале толку многу постапки за одземање на дозволи. Тоа нема 
да го зачуди. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-62 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво 
ТВ АРТ Артан ДОО Тетово, бр.08-136 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 
80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека радиодифузерот 
не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско 
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емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за 
извршен административен надзор бр.05-812/1 од 11.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на ТРД ТВ АРТ Артан ДОО Тетово, бр.08-136 од 05.01.2015 година, поради 
прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-61 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на Радиодифузното друштво СКАЈ 
НЕТ Манчев ДОО Скопје, бр.08-12 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 
став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека радиодифузерот 
не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско 
емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за 
извршен административен надзор бр.05-813/1 од 11.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на Радиодифузното друштво СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје, бр.08-12 од 
05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 став 1 
алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-69 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво 
ТВ Кисс Злате ДООЕЛ Тетово, бр.08-34 од 05.01.2015 година, поради прекршување на 
член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека 
радиодифузерот не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за 
телевизиско емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот 
извештај за извршен административен надзор бр.05-814/1 од 11.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на Трговско радиодифузно друштво ТВ Кисс Злате ДООЕЛ Тетово, бр.08-34 
од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 став 
1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
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- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-70 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво 
ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани, бр.08-45 од 05.01.2015 година, поради 
прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 
алинеја 6 oд Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на 
фактот дека радиодифузерот не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за 
дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во 
Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-816/1 од 11.02.2016 
година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани, 
бр.08-45 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 
82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-65 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско друштво за 
радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица, бр.08-48 од 05.01.2015 година, поради 
прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 
алинеја 6 oд Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на 
фактот дека радиодифузерот не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за 
дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во 
Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-817/1 од 11.02.2016 
година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на Трговско друштво за радиодифузија ИНТЕЛ ДОО Струмица, бр.08-48 од 
05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 став 1 
алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-71 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво 
Телевизија КАНАЛ 21 ДООЕЛ Велес, бр.08-49 од 05.01.2015 година, поради прекршување 
на член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека 
радиодифузерот не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за 
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телевизиско емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот 
извештај за извршен административен надзор бр.05-818/1 од 11.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на Трговско радиодифузно друштво Телевизија КАНАЛ 21 ДООЕЛ Велес, 
бр.08-49 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 
82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 
- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 

Зоран Трајчевски, бр.08-64 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво 
Телевизија ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с. Лажани, Долнени, бр.08-52 од 05.01.2015 година, 
поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 
став 1 алинеја 6 oд Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со 
оглед на фактот дека радиодифузерот не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот 
за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во 
Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-819/1 од 11.02.2016 
година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на Трговско радиодифузно друштво Телевизија ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с. 
Лажани, Долнени, бр.08-52 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, 
а согласно со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-67 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско друштво за 
радиодифузна дејност СПЕКТРА ДООЕЛ, општина Лабуништа, бр.08-56 од 05.01.2015 
година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и 
член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 
година), со оглед на фактот дека радиодифузерот не ја исполнил обврската од член 80 
став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил 
надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, што е 
утврдено во Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-820/1 од 
11.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на Трговско друштво за радиодифузна дејност СПЕКТРА ДООЕЛ, општина 
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Лабуништа, бр.08-56 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а 
согласно со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-66 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво, 
ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница, Пласница, бр.08-59 од 05.01.2015 година, поради 
прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 
алинеја 6 oд Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на 
фактот дека радиодифузерот не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за 
дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во 
Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-821/1 од 11.02.2016 
година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на Трговско радиодифузно друштво, ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница, 
Пласница, бр.08-59 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а 
согласно со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-63 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радио дифузно друштво,             
ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с. Мала Речица Тетово, бр.08-60 од 
05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 
алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 
132/14 година), со оглед на фактот дека радиодифузерот не ја исполнил обврската од 
член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го 
платил надоместокот за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот 
рок, што е утврдено во Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-
822/1 од 11.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на Трговско радио дифузно друштво, ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим 
ДООЕЛ с. Мала Речица Тетово, бр.08-60 од 05.01.2015 година, поради прекршување на 
член 80 став 5, а согласно со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-68 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво, 
ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, бр.08-11 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 
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80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека радиодифузерот 
не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско 
емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за 
извршен административен надзор бр.05-861/1 од 12.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на Трговско радиодифузно друштво, ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје, бр.08-11 од 
05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 став 1 
алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-72 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво,             
Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид, бр.08-54 од 05.01.2015 година, поради 
прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 
алинеја 6 oд Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на 
фактот дека радиодифузерот не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за 
дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во 
Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-862/1 од 12.02.2016 
година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на Трговско радиодифузно друштво, Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ 
Охрид, бр.08-54 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно 
со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-75 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговско радиодифузно друштво, 
ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, бр.08-17 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 
став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека радиодифузерот 
не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за телевизиско 
емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за 
извршен административен надзор бр.05-874/1 од 15.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
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одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за телевизиско 
емитување на Трговско радиодифузно друштво, ТВ СКОПЈЕ ДОО Скопје, бр.08-17 од 
05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 став 1 
алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-73 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за радио емитување на Трговско радиодифузно друштво, РАДИО 
ВАТ ДОО Скопје, бр.08-69 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, 
а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 
13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека радиодифузерот не ја 
исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување во законски 
утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за извршен административен 
надзор бр.05-824/1 од 11.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио 
емитување на Трговско радиодифузно друштво, РАДИО ВАТ ДОО Скопје, бр.08-69 од 
05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 став 1 
алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-74 од 15.02.2016 година и едногласно  покрена постапка за 
одземање на дозволата за радио емитување на Трговско радиодифузно друштво, 
СТРЕЕТ ФМ ДОО Скопје, бр.08-78 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 
став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека радиодифузерот 
не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување 
во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за извршен 
административен надзор бр.05-825/1 од 11.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио 
емитување на Трговско радиодифузно друштво, СТРЕЕТ ФМ ДОО Скопје, бр.08-78 од 
05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 став 1 
алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-52 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за радио емитување на Трговско Радио-Дифузно Друштво, Б-97 
ДООЕЛ Битола, бр.08-87 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а 
согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 
13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека радиодифузерот не ја 
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исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување во законски 
утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за извршен административен 
надзор бр.05-826/1 од 11.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио 
емитување на Трговско Радио-Дифузно Друштво, Б-97 ДООЕЛ Битола, бр.08-87 од 
05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 став 1 
алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-53 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за радио емитување на Трговско радиодифузно друштво, БИ-КИ-
АЛ ДООЕЛ Битола, бр.08-88 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 
5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 
13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека радиодифузерот не ја 
исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување во законски 
утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за извршен административен 
надзор бр.05-827/1 од 11.02.2016 година. 

Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио 
емитување на Трговско радиодифузно друштво, БИ-КИ-АЛ ДООЕЛ Битола, бр.08-88 од 
05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-54 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за радио емитување на Трговско радиодифузно друштво, РАДИО 
ВАЛАНДОВО ДОО Валандово, бр.08-90 од 05.01.2015 година, поради прекршување на 
член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека 
радиодифузерот не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за 
радио емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за 
извршен административен надзор бр.05-828/1 од 11.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио 
емитување на Трговско радиодифузно друштво, РАДИО ВАЛАНДОВО ДОО Валандово, 
бр.08-90 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 
82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 



11 
 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-56 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за радио емитување на Трговско друштво за радиодифузија, 
РАДИО УСКАНА-ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево, бр.08-105 од 05.01.2015 година, 
поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 
став 1 алинеја 6 oд Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со 
оглед на фактот дека радиодифузерот не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил надоместокот 
за дозволата за радио емитување во законски утврдениот рок, што е утврдено во 
Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-829/1 од 11.02.2016 
година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио 
емитување на Трговско друштво за радиодифузија, РАДИО УСКАНА-ПЛУС увоз-извоз 
ДООЕЛ Кичево, бр.08-105 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а 
согласно со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-57 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за радио емитување на Трговско радиодифузно друштво РАДИО 
5 ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп, бр.08-117 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 
став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека радиодифузерот 
не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување 
во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за извршен 
административен надзор бр.05-830/1 од 11.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио 
емитување на Трговско радиодифузно друштво РАДИО 5 ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп, бр.08-
117 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 
став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-58 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за радио емитување на Друштво за радио дуфузија ДИ-ЏЕЈ 
Славе ДООЕЛ Струга, бр.08-123 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 
став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека радиодифузерот 
не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување 
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во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за извршен 
административен надзор бр.05-831/1 од 11.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио 
емитување на Друштво за радио дуфузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ Струга, бр.08-123 од 
05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 став 1 
алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-59 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за радио емитување на Трговско радиодифузно друштво РАДИО 
КИСС ДООЕЛ Тетово, бр.08-130 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 
став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека радиодифузерот 
не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување 
во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за извршен 
административен надзор бр.05-833/1 од 11.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио 
емитување на Трговско радиодифузно друштво РАДИО КИСС ДООЕЛ Тетово, бр.08-130 
од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 став 
1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-60 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за радио емитување на Трговско радиодифузно друштво РАДИО 
РЕД ФМ ДООЕЛ Тетово, бр.08-133 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 
став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека радиодифузерот 
не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување 
во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за извршен 
административен надзор бр.05-834/1 од 11.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио 
емитување на Трговско радиодифузно друштво РАДИО РЕД ФМ ДООЕЛ Тетово, бр.08-
133 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 
став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 
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- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-51 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за радио емитување на Трговско радиодифузно друштво ЏЕЗ ФМ 
Љупчо ДООЕЛ Скопје, бр.08-83 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 
став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека радиодифузерот 
не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување 
во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за извршен 
административен надзор бр.05-863/1 од 12.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио 
емитување на Трговско радиодифузно друштво ЏЕЗ ФМ Љупчо ДООЕЛ Скопје, бр.08-83 
од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 став 
1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-55 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за радио емитување на Трговско радиодифузно друштво РАДИО 
МЕРЛИН ДООЕЛ Дебар, бр.08-97 од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 
став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 година), со оглед на фактот дека радиодифузерот 
не ја исполнил обврската од член 80 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, односно не го платил надоместокот за дозволата за радио емитување 
во законски утврдениот рок, што е утврдено во Писмениот извештај за извршен 
административен надзор бр.05-864/1 од 12.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио 
емитување на Трговско радиодифузно друштво РАДИО МЕРЛИН ДООЕЛ Дебар, бр.08-97 
од 05.01.2015 година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 82 став 
1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р 
Зоран Трајчевски, бр.08-76 од 15.02.2016 година и едногласно покрена постапка за 
одземање на дозволата за радио емитување на Трговско радиодифузно друштво РАДИО 
АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Илија Таневски ДООЕЛ Кичево, бр.08-102 од 05.01.2015 
година, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1 алинеја 3 и 
член 82 став 1 алинеја 6 oд Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14 и 132/14 
година), со оглед на фактот дека радиодифузерот не ја исполнил обврската од член 80 
став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно не го платил 
надоместокот за дозволата за радио емитување во законски утврдениот рок, што е 
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утврдено во Писмениот извештај за извршен административен надзор бр.05-875/1 од 
15.02.2016 година. 

 Доколку горенаведениот радиодифузер не го плати годишниот надоместок за 
дозволата, согласно Фактурата издадена од Агенцијата, Советот на Агенцијата во рок од 
15 (петнаесет) дена од денот на приемот на Предлогот за покренување постапка за 
одземање на дозволата, ќе донесе Одлука за одземање на дозволата за радио 
емитување на Трговско радиодифузно друштво РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ 
Илија Таневски ДООЕЛ Кичево, бр.08-102 од 05.01.2015 година, поради прекршување на 
член 80 став 5, а согласно со член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

Точка 3 

Г-дин Трајчевски го образложи предлогот за запирање на покрената постапка за 
одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА 
ДООЕЛ Скопје. Објасни дека за наведениот радиодифузер на една од претходните 
седници се покрена постапка за одземање на дозволата, но ден потоа, радиото го плати 
надоместокот во целост. 

 Советот на Агенцијата го усвои Предлогот од директорот на Агенцијата, д-р Зоран 
Трајчевски, бр.08-44 од 15.02.2016 година и едногласно донесе Заклучок за запирање на 
покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на Трговско 
радиодифузно друштво РАДИО СЛОБОДНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје, бр.08-66 од 
05.01.2015, поради извршена уплата на долгот во износ од 689,507.00 
(шестотиниосумдесетидеветилјадиипетстотинииседум) денари, за годишен надоместок за 
дозволата за радио емитување. 

 Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и на 
Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страницата на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

 

Точка 4 

          Разно. 

          Немаше точки под Разно. 

 
 

 
 

Бр. 02-871/29                                              Агенција за аудио и 
23.02.2016 година                                  аудиовизуелни медиумски услуги  
С к о п ј е                                                            Претседател на Советот  

                            
                                       Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р. 


