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До 
Велко Николоски  
ул.8-ми Септември бр.28 
Крушево 
 

Предмет: Известување 
 
 

По повод Вашето Известување (претставка односно предлог), 

доставено до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 

23.08.2017 година, во врска со доставени решенија за утрдување на 

радиодифузна такса, Ве известуваме за следното: 

         Водењето Регистар на обврзници за плаќање на радиодифузна такса и 
неговото постојано ажурирање во текот на годината, е во надлежност на 
Јавното радиодифузно претпријатие “Македонска радио-телевизија” – 
Скопје, согласно член 137 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). 
 
        Работите пак во врска со пресметувањето, утврдувањето и наплатата 
на средствата од радиодифузната такса ги врши Управата за јавни приходи 
(член 138 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги). 
 
        Следствено на наведеното, а имајќи ја предвид содржината и 
предметот на Вашето Известување, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, врз основа на член 5 став 2 и член 13 од Законот за 
постапување по претставките и предлозите (“Службен весник на Република 
Македонија”, бр.82/08, 13/13, 156/15, 193/15) и член 6 став 1 од Правилникот 
за начинот на постапување по претставките и предлозите (“Службен весник 
на Република Македонија”, бр.2/09), известувањето го препрати до 
Јавното радиодифузно претпријатие “Македонска радио-телевизија” – 
Скопје, како надлежен орган на понатамошно постапување и 
надлежност, кој допис го достави и до Управата за јавни приходи. 

Во однос на заштита на Вашите лични податоци при доставувањето 
на решенијата за утрдување на радиодифузна такса, доколку сметате дека 
ова право Ви е повредено, Ве упатуваме да се обратите до Дирекцијата за 
заштита на личните податоци, која согласно Законот за заштита на личните 
податоци („Службен весник на Република Македонија“, бр.7/05, 103/08, 
124/08, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15, 99/16), е надлежна да врши надзор над 
законитоста на преземените активности при обработување на лични 
податоци и нивната заштита и до која можете да поднесете барање за 
утврдување на повреда на Вашето право. Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги од своја страна ќе ја достави оваа 
претставка односно предлог и до Дирекцијата за заштита на личните 
податоци. 

Со почит,          

                                                             Агениција за аудио  
                                                   и аудиовизуелни медиумски услуги 
                                                                          Директор, 

                                        
                                                        д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р.   

           
         УПП Бр.03-6  

Скопје 29.08.2017г.  
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