ЗАПИСНИК
од 08 - та седница на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
одржана на 03.03.2015 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 Методија Јанчески, м-р Алма Машовиќ, Лазар Трајчев, Селвер Ајдини и
Зоран Фиданоски.
Отсутни членови на Советот на Агенцијата: /
На седницата не беше присутен д-р Зоран Трајчевски, Директор на
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Присутни од Стручна служба: м-р Магдалена Давидовска Довлева, м-р Драгица
Љубевска, д-р Андриана Скерлев Чакар, Горан Радуновиќ, Маја Дамевска, Илија
Витков.
Други присутни: Елена Костовска од ЦРМ.

Г-дин Петрушевски ја отвори 08-та седница на Советот на Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги. Седницата започна во 16 часот и се одржа во
просториите на Агенцијата.
Г-дин Петрушевски, констатира дека сите членови на Советот се присутни на
седницата. Информира дека директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски, не е
присутен, затоа што е на службено патување во странство, и за време на неговото
отсуство, со овластување од директорот, го заменува раководителката на Секторот за
стратешко планирање и авторски права, м-р Магдалена Давидовска Довлева.
Во однос на Дневниот ред, г-дин Петрушевски, ги информира присутните, дека
поради недостиг на време, Записникот од 07-та седница на Советот на Агенцијата за
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.02.2015 година, се уште не
готов. Во таа насока предложи, Точката број 1 да се одложи за првото продолжение на
8-та седница, која ќе се одржи пред почетокот на следната наредна седница, и тогаш
да се разгледа и гласа по него. Објасни дека на 7-та седницата имаше обемна
дискусија и технички не беше можно да се изработи, поради неработните денови за
време на викендот.
Предлози за измена и дополнување на дневниот ред не беа предложени.
Советот на Агенцијата, едногласно, со 7 гласа „за“, го усвои следниот:

Дневен ред
1. Усвојување на Записникот од 07-та седница на Советот на Агенцијата за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги, одржана на 27.02.2015 година.
2. Предлози за донесување на одлуки за одземање на дозволи за телевизиско
или радио емитување.
3. Предлози за запирање на покренати постапки за одземање на дозволи за
телевизиско или радио емитување.
4. Разно.
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Точка 1
Членовите на Советот, поради недостиг на време и невозможност да биде
подготвен од страна на Стручната служба, едногласно го одложија Записникот од 07-та
седница на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,
одржана на 27.02.2015 година. Точката се одложи за првото продолжение на 8-та
седница, која ќе се одржи пред почетокот на следната наредна седница

Точка 2
Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р
Магдалена Давидовска Довлева, даде воведно објаснување за предлозите за
донесување на одлуки за одземање на дозволи за телевизиско емитување. Објасни
дека на 6-та седница, за 20 радиодифузери беа покренати постапки за одземање на
дозволата. До денешниот ден, согласно Законот, 18 од нив извршиле целосна уплата,
но два радиодифузери, ТРД „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје и ТРД ТВ БТР Национал
Зоран ДООЕЛ Скопје, не го платиле надоместокот во целост. Информира дека на
02.03.2015 година, од страна на ТВ БТР доставен е допис до АААВМУ, во кој
радиодифузерот ја известува Агенцијата дека во моментот не се во можност да
извршат уплата на годишниот надоместок за дозволата, бидејќи жиро сметката на ТВ
БТР е блокирана. Во врска со ТРД „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје, информира дека од
телефонски разговор со нив, биле известени дека и нивната жиро сметката е
блокирана и не се во можност да извршат уплата.
Г-дин Петрушевски, рече дека го разгледал дописот од ТВ БТР, во кој поради
наведените причини замолуваат, плаќањето на надоместокот да се одложи. Потенцира
дека уште еднаш го прочитал Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, и
во член 82 став 1 алинеја 6 е наведено дека еден од условите за одземање дозвола е
да „имателот на дозволата не го плати надоместокот во законски утврдениот рок“. Во
член 83 е попрецизно наведена постапката за одземање на дозвола каде Советот е
должен во рок од 15 дена од приемот на предлогот да донесе одлука со мнозинство
гласови од вкупниот број членови на Советот. Г-дин Петрушевски рече дека Законот
треба да се почитува, така да и да сакаат членовите на Советот да му помогнат на
радиодифузерот да се одложи плаќањето, тоа не можат да го сторат, затоа што ќе
понесат лична одговорност доколку не го почитуваат Законот. Затоа седницата е
закажана во 16:00 часот, бидејќи е последен ден радиодифузерите да направат напори
да го платат долгот. Појасни дека откога Советот ќе ги усвои одлуките со која се одзема
дозволата, во член 84 е наведено дека против одлуката, имателот на дозволата има
право да поднесе тужба до надлежниот суд во рок од 30 дена од денот на нејзиниот
прием. Потоа ги повика членовите на Советот доколку сакаат, да се вклучат во
дискусијата по оваа точка.
Г-дин Ајдини, ја праша м-р Магдалена Давидовска Довлева, дали со
радиодифузерот ТВ БТР имале директен телефонски контакт и дали му е објаснето
дека и покрај тоа што жиро сметката му е блокирана, постои и друг начин да го плати
долгот?
Раководителката на Секторот за стратешко планирање и авторски права, м-р
Магдалена Давидовска Довлева, одговори дека лично во текот на вчерашниот ден
разговарала со г-дин Димов и исто така и помошник на раководителот на Секторот за
правни и економско-финансиски работи, Горан Радуновиќ и објаснета му е целата
ситуација, но комуникацијата со г-дин Димов многу тешко се одвивала, поради неговиот
начин за одбивање на меѓусебна соработка.
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Г-дин Ајдини, рече дека му била важна информацијата, дека на радиодифузерот
му е објаснето дека фактурата може да ја плати и на друг начин, со ознака дека парите
се уплатени за годишниот надоместокот за дозволата за телевизиско емитување.
Г-дин Петрушевски објасни дека ЗААВМУ ги обврзува радиодифузерите, односно
се должни да го платат надоместокот и не може да се имаат поинакви критериуми за
овие радиодифузери од останатите радиодифузери кои го платиле надоместокот.
Г-дин Фетаи рече дека предлозите за одземање на дозволите, се во рамките на
она што налага ЗААВМУ, и тука нема простор за поинакво толкување. Исто така не
треба да има ни субјективизам спрема наведениот радиодифузер, согласно
облигационите односи кои се многу прецизно дефинирани во Законот. Констатира дека
денешниот ден иако е последен, сепак временски завршува во 24 часот на полноќ и
побара објаснување во таа насока.
Помошник на раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски
работи, Горан Радуновиќ, одговори дека согласно комуникацијата која ја имал со двата
радиодифузери ТВ Амазон и ТВ БТР, никој од нив не потврдил дека ќе изврши уплата
на денешниот ден, бидејќи не биле во можност. Им предложил, доколку извршат
уплата, налогот, заверен да го достават по електронска пошта до Агенцијата и доколку
извршат уплата, веднаш телефонски да го известат. Најави дека до овој момент се
уште нема известување.
Г-дин Фетаи, рече забележал дека во одлуката која ќе се стави на гласање,
пишува во рок од 15 дена, но 15 дена се уште не се истечени, и прашува дали тоа ќе
повлече правни последици.
Помошник на раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски
работи, Горан Радуновиќ, одговори, дека иако не е правник, сепак Законот е дециден и
пишува „во рок од 15 дена“, така да може и третиот ден да се донесе одлука за да се
одземе дозволата или 14-от ден, но да биде во рокот од 15 дена. Во Законот, рече, не
се вели по истекот на 15 дена, туку во рокот од 15 дена одлуката да биде донесена. Во
денешниот случај е даден максималниот рок.
Г-дин Фиданоски, рече, бидејќи е нов во овој состав на членови на Советот, и
досега немал искуство со одземање на дозволи за телевизиско или радио емитување,
за него претставува непријатен момент да се дигне рака и да се одземе дозволата. Во
таа насока праша, дали до сега имало такви моменти, каква била процедурата и колку
комплицирано или не комплицирано одела правната постапката за враќање на
дозволата? Би сакал тоа стручно да му се објасни, затоа што за него лично моментот е
незгоден, а и од дискусијата на седницата дошол до сознание какви се релациите со
сопственикот на ТВ БТР, па го интересира што е со радиодифузерот ТВ Амазон, дали
до сега со него се пројавувале проблеми, дали редовно плаќал или не, или ова му е
првпат да не го почитува рокот на плаќање?
Помошник на раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски
работи, Горан Радуновиќ, одговори дека ТВ Амазон секогаш вршел уплата во
последниот рок од покренување на постапките за одземање на дозволата. И тој сега го
имал истиот проблем со блокирана жиро сметка од УЈП.
Г-дин Петрушевски, му одговори на г-дин Фиданоски, од праксата за време на
неговото работно искуство од кога е во составот на Советот кое изнесува од околу три
и пол години. Објасни дека во тој период имало мал број случаи за одземање на
дозволи, најчесто биле од техничка природа, кога радиодифузерот сам се откажувал од
дозволата, или кога дозволата му била одземена од други институции како од АЕК или
доколку имал проблем од страна на УЈП. Сегашното одземање го оцени како одземање
од финансиски причини.
Помошник на раководителот на Секторот за правни и економско-финансиски
работи, Горан Радуновиќ, одговори дека и претходно имало случаи на одземање на
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дозволи по истиот основ, но потоа треба радиодифузерот да ги плати и сите останати
трошоци. Враќањето на дозволата е согласно одлуката на надлежниот суд и не зависи
од Агенцијата.
Г-ѓа Машовиќ, бидејќи станува збор за значителна сума која радиодифузерите ја
должат на АААВМУ и треба да ја платат, праша, доколку не платат, на кој начин
Агенцијата во иднина ќе ги наплати средствата?
Г-дин Радуновиќ, одговори дека во таква ситуација се постапува согласно
Правилникот за финансиско и сметководствено работење, кој е усвоен од страна на
Советот. Појасни дека кога се носи одлука за одземање на дозвола, во рок од неколку
дена му се издава нова фактура на радиодифузерот, која се однесува само на
периодот на неговото работење. Значи наведената фактура во одлуката се сторнира и
нема да биде во важност, бидејќи не може да се наплати нешто што не е користено.
Сумата на новата фактура значително ќе се намали.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.08-397 од 02.03.2015 година на
м-р Магдалена Давидовска Довлева, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски,
Директорот на Агенцијата, по овластување бр.02-1564/1 од 27.02.2015 година и
едногласно донесе Одлука со која се одзема дозволата, бр.08-13 од 05.01.2015 година
за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ БТР Национал
Зоран ДООЕЛ Скопје, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 23
став 1, алинеја 3 и член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги, со оглед на фактот дека радиодифузерот нe 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.051067/1 од 11.02.2015 година.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведената одлука да ја објави во „Службен весник на
Република Македонија”, на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници, од кој
едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведената одлука да ја достави до Трговското радиодифузно друштво ТВ БТР
Национал Зоран ДООЕЛ Скопје.

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.08-398 од 02.03.2015 година на
м-р Магдалена Давидовска Довлева, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски,
Директорот на Агенцијата, по овластување бр.02-1564/1 од 27.02.2015 година и
едногласно донесе Одлука со која се одзема дозволата, бр.08-11 од 05.01.2015 година
за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво „ТВ АМАЗОН“ ДООЕЛ
Скопје, поради прекршување на член 80 став 5, а согласно со член 23 став 1, алинеја 3 и
член 82 став 1 алинеја 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со
оглед на фактот дека радиодифузерот нe 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.05-1066/1 од
11.02.2015 година.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведената одлука да ја објави во „Службен весник на
Република Македонија”, на веб страницата на Агенцијата и во два дневни весници, од кој
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едниот дневен весник на јазикот на заедницата која не е во мнозинство, а го зборуваат
најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведената одлука да ја достави до Трговското радиодифузно друштво „ТВ
АМАЗОН“ ДООЕЛ Скопје.
На крајот од гласањето, Г-дин Петрушевски изрази жалење за донесените
одлуки.

Точка 3
Г-дин Петрушевски, ги најави 10-те Предлози за запирање на покренати постапки
за одземање на дозволи за телевизиско или радио емитување.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.08-399 од 03.03.2015 година на
м-р Магдалена Давидовска Довлева, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски,
Директорот на Агенцијата, по овластување бр.02-1564/1 од 27.02.2015 година и
едногласно донесе заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на
дозволата за телевизиско емитување на Трговското друштво за радиодифузна дејност
СПЕКТРА, општина Лабуништа ДООЕЛ, бр.08-56 од 05.01.2015 година, поради
извршена уплата на долгот во износ од 17.603,00 (седумнаесетилјадиишестотиниитри)
денари, за годишен надоместок за дозволата за телевизиско емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговското друштво за радиодифузна
дејност СПЕКТРА, општина Лабуништа ДООЕЛ.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.08-401 од 02.03.2015 година на
м-р Магдалена Давидовска Довлева, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски,
Директорот на Агенцијата, по овластување бр.02-1564/1 од 27.02.2015 година и
едногласно донесе заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на
дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ Муслим ДООЕЛ, с.Мала Речица Тетово, бр.08-60 од
05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во износ од 153.896,00
(стопедесетитриилјадииосумстотинидеведесетишест) денари, за годишен надоместок
за дозволата за телевизиско емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговското радиодифузно друштво
ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ Муслим ДООЕЛ, с.Мала Речица Тетово.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.08-402 од 03.03.2015 година на мр Магдалена Давидовска Довлева, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски,
Директорот на Агенцијата, по овластување бр.02-1564/1 од 27.02.2015 година и
едногласно донесе заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на
дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ДАЛГАКРТ Гордана ДООЕЛ Куманово, бр.08-40 од 05.01.2015 година, поради извршена
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уплата на долгот во износ од 100.000,00 (стоилјади) денари, за годишен надоместок за
дозволата за телевизиско емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговското радиодифузно друштво ДАЛГАКРТ Гордана ДООЕЛ Куманово.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.08-404 од 03.03.2015 година на
м-р Магдалена Давидовска Довлева, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски,
Директорот на Агенцијата, по овластување бр.02-1564/1 од 27.02.2015 година и
едногласно донесе заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на
дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво ЏЕЗ ФМ Љупчо
ДООЕЛ-Скопје, бр.08-83 од 05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во
износ од 117.059,00 (стоседумнаесетилјадиипедесетидевет) денари, за годишен
надоместок за дозволата за радио емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговското радиодифузно друштво ЏЕЗ ФМ
Љупчо ДООЕЛ-Скопје.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.
-

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.08-405 од 03.03.2015 година на мр Магдалена Давидовска Довлева, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски,
Директорот на Агенцијата, по овластување бр.02-1564/1 од 27.02.2015 година и
едногласно донесе заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на
дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво телевизија
КОБРА ДОО Радовиш, бр.08-28 од 05.01.2015 година, поради извршена уплата на
долгот во износ од 100.000,00 (стоилјади) денари, за годишен надоместок за дозволата
за телевизиско емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговското радиодифузно друштво
телевизија КОБРА ДОО Радовиш.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.

- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.08-407 од 02.03.2015 година на мр Магдалена Давидовска Довлева, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски,
Директорот на Агенцијата, по овластување бр.02-1564/1 од 27.02.2015 година и
едногласно донесе заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на
дозволата за радио емитување на Друштвото за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе ДООЕЛ
Струга, бр.08-123 од 05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во износ од
18.450,00 (осумнаесетилјадичетиристотиниипедесет) денари, за годишен надоместок
за дозволата за радио емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Друштвото за радиодифузија ДИ-ЏЕЈ Славе
ДООЕЛ Струга.
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Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.
Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.08-408 од 02.03.2015 година на
м-р Магдалена Давидовска Довлева, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски,
Директорот на Агенцијата, по овластување бр.02-1564/1 од 27.02.2015 година и
едногласно донесе заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на
дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво
„Телевизија ИРИС“ ДОО Штип, бр.08-24 од 05.01.2015 година, поради извршена уплата
на
долгот
во
износ
од
188.673.00
(стоосумдесетиосумилјадиишестотиниседумдесетитри) денари, за годишен надоместок
за дозволата за телевизиско емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговското радиодифузно друштво
„Телевизија ИРИС“ ДОО Штип.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.
-

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.08-410 од 03.03.2015 година на
м-р Магдалена Давидовска Довлева, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски,
Директорот на Агенцијата, по овластување бр.02-1564/1 од 27.02.2015 година и
едногласно донесе заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на
дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕМИ
ДООЕЛ Радовиш, бр.08-47 од 05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во
износ од 41.707,00 (четириесетиеднаилјадииседумстотинииседум) денари, за годишен
надоместок за дозволата за телевизиско емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговското радиодифузно друштво ТВ ЕМИ
ДООЕЛ Радовиш.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.
-

Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.08-411 од 03.03.2015 година на
м-р Магдалена Давидовска Довлева, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски,
Директорот на Агенцијата, по овластување бр.02-1564/1 од 27.02.2015 година и
едногласно донесе заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на
дозволата за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС
Злате, ДООЕЛ Тетово, бр.08-34 од 05.01.2015 година, поради извршена уплата на
долгот во износ од 200.560,00 (двестеилјадиипетстотиниишеесет) денари, за годишен
надоместок за дозволата за телевизиско емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговското радиодифузно друштво ТВ КИСС
Злате, ДООЕЛ Тетово.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.
-
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- Советот на Агенцијата го усвои Предлогот бр.08-413 од 02.03.2015 година на мр Магдалена Давидовска Довлева, овластено лице од д-р Зоран Трајчевски,
Директорот на Агенцијата, по овластување бр.02-1564/1 од 27.02.2015 година и
едногласно донесе заклучок за запирање на покренатата постапка за одземање на
дозволата за радио емитување на Трговското радиодифузно друштво РАДИО 5 ЧОКИ
ДООЕЛ Прилеп, бр.08-117 од 05.01.2015 година, поради извршена уплата на долгот во
износ од 20.924,00 (дваесетилјадиидеветстотинидваесетичетири) денари, за годишен
надоместок за дозволата за радио емитување.
Се задолжи Секторот за информатичка поддршка и општи работи,
горенаведениот заклучок да го достави до Трговското радиодифузно друштво РАДИО 5
ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп.
Се задолжи Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и
на Советот на Агенцијата, горенаведениот заклучок да го објави на веб страната на
Агенцијата.

Бр. 02-1588/14
06.03.2015 година
Скопје

Агенција за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги
Претседател на Советот
Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.
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