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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И  
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 
Уп1 бр.08-527 
03.04.2019 година 
С к о п ј е              
                                                                                                                 

      Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги врз основа 
на член 18 став 1 алинејa 2 и член 20 став 1 алинеја 101 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), а во врска 
со член 71 став 1 алинеи 17 и 18 и член 75 од истиот Закон, член 15 став 1 алинеја 2, 
член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за работа на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, по 
спроведувањето на Јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на 
програмски сервис на државно ниво, објавен врз основа на Одлуката Уп1 бр.08-527 од 
23.11.2018 година за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио 
емитување на програмски сервис на државно ниво, со измена од 25.01.2019 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.216/18 и бр.18/19), во согласност со 
Извештајот од оценување на поднесените пријави Уп1 бр.08-527  од 29.03.2019 година 
и Заклучокот бр.02-1746/2 од 02.04.2019 година, на својата 16-та седница одржана на 
02.04.2019 година, ја донесе следната:  

 
 

О Д Л У К А 
за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис,  

говорно - музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на 
програма има забавна функција, на албански и на македонски јазик,  

на државно ниво 
 
 

1. СЕ ДОДЕЛУВА дозвола за радио емитување на програмски сервис, говорно - 
музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма има 
забавна функција, на албански и на македонски јазик, на државно ниво, на кандидатот - 
физичкото лице Фисник Татеши од Струга, со адреса на живеење на ул.„Боро Шаин“ 
бр.19 -а, Струга. 

Радио програмскиот сервис од ставот 1 на оваа точка ќе се емитува преку преку 
мрежа на радиофреквенции определени од страна на Агенцијата за електронски 
комуникации на РM. 
 

2. Дозволата за радио емитување на државно ниво, наведена во точка 1. на оваа 
Одлука, се доделува за временски период од 9 (девет) години и истата не може да се 
пренесува на друго лице. 
 

3. По приемот на оваа Одлука за доделување дозвола, кандидатот на конкурсот 
- физичкото лице Фисник Татеши од Струга на кој му е доделена дозволата од точка 1. 
на оваа Одлука, треба да регистрира трговско радиодифузно друштво во соодветниот 
регистар, согласно член 77 ставови 1 и 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги.  
                     
1 Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија” бр.248/18). 



 2 

 Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде основано од кандидатот на 
конкурсот - физичкото лице Фисник Татеши од Струга на кој му е доделена дозволата 
од точка 1. на оваа Одлука, ќе плаќа годишен надоместок за дозволата на сметка на 
Агенцијата, за секоја тековна година почнувајќи од датумот на доделување на 
дозволата во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата издадена од 
Агенцијата. Начинот на пресметка, фактурирање и наплата на надоместокот за 
дозволата ги утврдува Агенцијата согласно член 80 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и согласно Правилникот за процедурите на 
финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“, бр.185/14), Правилникот 
за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите („Службен весник на 
Република Македонија“, бр.172/14) и Правилникот за подрачјата на емитување на 
телевизиски и радио програмски сервиси („Службен весник на Република Македонија“, 
бр.172/14). 

4. Агенцијата за електронски комуникации врз основа на дозволата за радио 
емитување со користење на радиофреквенции издава одобрение за користење на 
радиофреквенции согласно со Законот за електронските комуникации. 
             За користење на радиофреквенциите, се плаќа годишен надоместок на сметка 
на Агенцијата за електронски комуникации за секоја тековна година однапред 
почнувајќи од датумот на важењето на одобрението за користење на радиофреквенции. 
 

5. Трговското радиодифузно друштво, кое ќе биде основано од кандидатот на 
конкурсот - физичкото лице Фисник Татеши од Струга, на кое му е доделена дозволата 
од точка 1. на оваа Одлука, се обврзува да започне со вршење на дејноста во рок од 90 
(деведесет) дена од денот на издавањето на дозволата. 

Во случај на непочитување на рокот за започнување со вршење на дејноста 
наведен во ставот 1 на оваа точка од Одлуката, Агенцијата ќе ја одземе доделената 
дозвола пред истекот на рокот за којшто е издадена и ќе го избрише радиодифузерот 
од регистарот на радиодифузери. 

 
6. Физичкото лице, наведено во точка 1 на оваа Одлука, на кое му е доделена 

дозволата за радио емитување е должно во целост да ги исполнува условите и 
барањата на кои се обврзало во Пријавата при конкурирањето.  

                                  Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе изврши стручен 
надзор во рок од 30 (триесет) дена од истекот на триесеттиот ден од денот на 
започнувањето со вршење на дејноста утврден во дозволата за радио емитување, со 
цел утврдување на исполнувањето на техничките услови, во согласност со дозволата 
за радио емитување.  

 
7. За оваа Одлука писмено се известуваат учесниците на Јавниот конкурс за 

доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, во 
рок од 7 (седум) дена од денот на донесувањето на одлуката. 

 
8. Оваа Одлука е конечна и се објавува во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Согласно член 69 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
за програмскиот сервис на терестријално радио што се емитува преку ограничен ресурс 
како што се радиофреквенции, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
ја доделува дозволата за радио емитување по пат на јавен конкурс.  
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           Агенцијата согласно член 70 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, донесува одлука за објавување на јавен конкурс за доделување на 
дозвола за радио емитување, по службена должност или по прием на писмено барање 
од заинтересирана страна, во согласност со Планот за доделување и користење на 
радиофреквенциите, како и во согласност со Студијата, на начин и постапка утврдени 
во член 70 од напред цитираниот Закон.  

Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе 
Одлука Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за објавување на јавен конкурс за 
доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, која 
беше објавена на 26.11.2019 година во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр.216/18, а по претходно доставен Допис – Барање информации (наш арх.бр.03-2949/1 
од 21.06.2018 година), со кој Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ја 
извести Агенцијата за електронски комуникации дека планира по службена должност да 
започне постапка за објавување конкурс за доделување дозвола за радио емитување 
на државно ниво и Информација за слободни фреквенции за радио на државно ниво 
бр.0805-2010 од 09.07.2018 година (наш арх.бр.03-2949/2) од Агенцијата за електронски 
комуникации, а во согласност со изработената Студија за утврдување на оправданоста 
за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на државно 
ниво, наш арх.бр.03-4951/1 од 12.11.2018 година.  

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18) меѓу другите 
измени беа изменети членот 80 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
-  кој влијае на начинот на пресметка на годишниот надоместок за дозволата, кој го 
утврдува Агенцијата согласно овој член, и членот 92 - кој влијае на содржината на 
Образецот на програмски концепт и на утврдените критериуми за оценување на 
пријавите. Овие измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се 
рефлектираа на Одлуката за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за 
радио емитување на програмски сервис на државно ниво Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 
година, Конкурсната документација за објавување на јавен конкурс за доделување 
дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво Уп1 бр.08-527 од 
23.11.2018 година и на Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола 
за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, поради што се наметна 
потребата од нивна измена. Следствено на наведеното, Советот на Агенцијата за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги на својата 3-та седница одржана на 25.01.2019 
година, донесе Одлука Уп1 бр.08-527 од 25.01.2019 година, за изменување на Одлуката 
за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на 
програмски сервис на државно ниво Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година, која беше 
објавена во „Службен весник на Република Македонија“, бр.18/19. Со цел кандидатите 
на Конкурсот да не бидат оштетени поради измените на Одлуката, Конкурсната 
документација и Пријавата, се продолжи рокот за поднесување на пријавите, односно 
рокот за поднесување на пријавите од 65 (шеесетипет) дена се измени на 90 
(деведесет) дена.  

Краен рок за доставување на пријави за учество на јавниот конкурс беше до 
25.02.2019 година, односно кандидатите на конкурсот требаше да поднесат пријава во 
рок од 90 (деведесет) дена, сметано од првиот нареден ден од денот на објавувањето 
на Oдлуката за објавување на јавниот конкурс во „Службен весник на Република 
Македонија“. Заклучно до 25.02.2019 година (крајниот рок за доставување на пријави), 
до Агенцијата беа доставени 3 (три) Пријави, со придружна документација, за учество 
на јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис 
на државно ниво, и тоа: Пријава од кандидатите - физичкото лице, Дарко Манасијески 
од Скопје и правното лице Меѓустаница 18 ДОО, Пријава од кандидатите - правното 
лице Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ 
ДООЕЛ Штип и физичкото лице, Слободанка Блажевска од Штип, и Пријава од 
кандидатот - физичкото лице, Фисник Татеши од Струга.     
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Јавното отворање на доставените Пријави за учество на јавниот конкурс од 
горенаведените кандидати, се одржа 1 (една) недела по истекот на рокот за 
поднесување на пријавите, односно на 05.03.2019 година, со што поднесените пријави 
беа разгледувани од аспект на тоа дали истите се уредни, навремени и комплетни, 
односно дали ги содржат сите документи утврдени во член 73 став 3 од Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги, а кои се однесуваат за кандидати - правни лица и 
кандидати - физички лица, за кое се водеше Записник од јавното отворање на пријавите 
за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски 
сервис, на државно ниво Уп1 бр.08-527 од 05.03.2019 година.  

Во периодот од 18.03.2019 година до 28.03.2019 година, од страна на  
надлежните Сектори во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се 
пристапи кон оценување на поднесените пријави по предметниот јавен конкурс, и тоа: 
(1) Пријава Уп1 бр.08-50 од 12.02.2019 година, поднесена од страна на кандидатите - 
физичкото лице, Дарко Манасијески од Скопје и правното лице Меѓустаница 18 ДОО,    
(2) Пријава Уп1 бр.08-79 од 21.02.2019 година, поднесена од страна на кандидатите - 
правното лице, Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ 
КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип и физичкото лице, Слободанка Блажевска од Штип, и     
(3) Пријава Уп1 бр.08-84 од 22.02.2019 година, со дополнување од 26.02.2019 година 
(доставено во пошта на 23.02.2019 година), поднесена од страна на  кандидатот - 
физичкото лице, Фисник Татеши од Струга. Доставени пријави во утврдениот рок, беа 
оценувани од страна на надлежните Сектори во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги (за што истите доставија придонеси), врз основа на критериуми 
утврдени во табелата во точка 5 од Одлуката Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за 
објавување на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски 
сервис на државно ниво, со измена од 25.01.2019 година. Секторот за програмски 
работи ги оцени критериумите од точка 1, точка 2, и точка 5 од табелата; Секторот за 
стратешко планирање и авторски права го оцени критериумот од точка 3 од табелата; 
Секторот за финансии и логистика го оцени критериумот од точка 7 од табелата; и 
Секторот за информатичка поддршка и општи работи ги оцени критериумите од точка 
4, точка 6 и точка 8 од табелата. 
 Пријавата Уп1 бр.08-50 од 12.02.2019 година, поднесена од страна на 
кандидатите - физичкото лице, Дарко Манасијески од Скопје и правното лице 
Меѓустаница 18 ДОО, се констатираше дека е неуредна. Имено, Секторот за програмски 
работи констатираше дека Пријавата на кандидатите - физичкото лице Дарко 
Манасијески и правното лице Меѓустаница 18 ДОО,  е неуредна затоа што пополнетите 
податоци во Образецот за програмски концепт (составен дел на пријавата), не се во 
форматот: говорно - музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот 
вид на програма има забавна функција, на албански и на македонски јазик, на државно 
ниво, за кој се доделува дозвола за радио емитување на државно ниво согласно 
Одлуката Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за објавување на јавен конкурс  за 
доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, на државно ниво, со 
измена од 25.01.2019 година. Наведеното од причина што видот програма (забавно-
информативна програма) кој што според прикажаните податоци во Образецот за 
програмски концепт (составен дел на пријавата), со 19 часа неделно, доминира меѓу 
видовите програми со забавна функција, не е застапен со најмалку 70% во вкупното 
време на говорниот дел на неделно ниво (28 часа). Застапеноста на видот забавно-
информативна програма (19 часа) во однос на вкупното време на говорниот дел на 
неделно ниво (28 часа) е 67,86%, со што е надвор од утврдениот формат во конкурсот 
(говорно-музичко радио од специјализиран формат, кај кое доминантниот вид програма 
има забавна функција). Секторот за стратешко планирање и авторски права 
констатираше дека Пријавата на кандидатите - физичкото лице Дарко Манасијески и 
правното лице Меѓустаница 18 ДОО е неуредна затоа што недостасува Изјавата бр.10 
која што согласно Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за 
радио емитување на програмски сервис на државно ниво, треба да биде поднесена од 
кандидатот/правното лице – основачот и да биде дадена во својство на сопственик. 
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Оваа изјава кандидатите (основачите на правното лице Меѓустаница 18 ДОО) ја дале 
на точен Образец, но во својство на управители, а не во својство на основачи. Секторот 
за финансии и логистика констатираше дека кон Пријавата на кандидатите - физичкото 
лице Дарко Манасијески и правното лице Меѓустаница 18 ДОО како документи кои го 
гарантираат финансирањето доставени се банкарски потврди за депозити за две лица 
во вкупна вредност од 321.560,51 лева (кои според среден курс на Бугарската 
централна банка изнесуваат 164.412,00 €). Депозитите се издадени од деловна банка 
од Република Бугарија. Секторот за финансии и логистика изврши бодување на 
пријавата, но поради констатациите од Секторот за програмски работи и Секторот за 
стратешко планирање и авторски права дека пријавата е неуредна, не се пристапи кон 
понатамошно нејзино евалуирање. Секторот за информатичка поддршка и општи 
работи изврши бодување на пријавата, но поради констатациите од Секторот за 
програмски работи и Секторот за стратешко планирање и авторски права дека 
пријавата е неуредна, не се пристапи кон понатамошно нејзино евалуирање. 
 Исто така, Пријавата Уп1 бр.08-79 од 21.02.2019 година, поднесена од страна на 
кандидатите - правното лице, Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации 
ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип и физичкото лице, Слободанка Блажевска од Штип 
се констатираше дека е неуредна. Имено, Секторот за програмски работи констатираше 
дека во Пријавата на правното лице Друштво за трговија, услуги, маркетинг и 
информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип и физичкото лице, Слободанка 
Блажевска од Штип, во Описот на сите планирани програмски содржини (кој е прилог 
на Образецот на програмски концепт во Пријавата), дел од програмите не се доволно 
опишани и ја немаат потенцирано програмската функција на дел од емисиите. Но и 
покрај овие забелешки од програмски аспект, структурата на планираната неделна 
програма и жанровската структура на говорниот дел од планираната неделна програма 
(кои се наведени во Табела 4 и Табела 5 од Пријавата за учество на јавен конкурс за 
доделување дозвола за радио емитување на државно ниво), одговараат на зададениот 
формат (говорно - музичко радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид 
на програма има забавна функција). Секторот за програмски работи изврши бодување 
на пријавата, но поради констатациите од Секторот за финансии и логистика дека 
пријавата е неуредна, не се пристапи кон понатамошно нејзино евалуирање. Секторот 
за стратешко планирање и авторски права изврши бодување на пријавата, но поради 
констатациите од Секторот за финансии и логистика дека пријавата е неуредна, не се 
пристапи кон понатамошно нејзино евалуирање. Секторот за финансии и логистика 
констатираше дека Пријавата на кандидатите - правното лице Друштво за трговија, 
услуги, маркетинг и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип и физичкото лице, 
Слободанка Блажевска од Штип, е неуредна. Наведеното од причина што од страна на 
кандидатот – физичкото лице, Слободанка Блажевска од Штип, како документи кои го 
гарантираат финансирањето, доставени се писма на намери од деловни банки кои не 
претставуваат валидни документи со кои може да се оцени финансиската способност. 
Додека од страна на правното лице - Друштво за трговија, услуги, маркетинг и 
информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип како документи кои го гарантираат 
финансирањето доставена е проценка на недвижен имот кој е во сопственост на 
правното лице Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ Комуникации 
ДООЕЛ Штип во вредност од 112.505.366,00 денари, односно 1.829.355,50 €. 
Проценката е извршена од страна на овластен судски проценител. Се работи за 
проценка на имот на постоечки радиодифузер во сопственост на Друштвото за трговија, 
услуги, маркетинг и информации ГБЦ Комуникации ДООЕЛ Штип кој емитува радио 
програма на државно ниво. Секторот за информатичка поддршка и општи работи 
изврши бодување, но поради констатациите од Секторот за финансии и логистика дека 
пријавата е неуредна, не се пристапи кон понатамошно нејзино евалуирање. Советот 
на Агенцијата согласно Заклучокот бр.02-1746/2 од 02.04.2019 година утврди дека 
документите на кандидатите ГБЦ Комуникации и Слободанка Блажевска не се уредни 
и заради евентуално прекршување на член 37 и член 39 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, бидејќи од приложената документација е видливо 
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дека правното лице ГБЦ Комуникации кое е сопственик на постоечкиот радиодифузер 
Канал 77 има 100% од финансиските средства неопходни за непречено вршење на 
дејноста согласно точка 2.2 од тендерската спецификација. 
 Пријавата Уп1 бр.08-84 од 22.02.2019 година, со дополнување од 26.02.2019 
година (доставено во пошта на 23.02.2019 година), поднесена од страна на  кандидатот 
- физичкото лице, Фисник Татеши од Струга, беше констатирано дека е уредна и се 
пристапи кон бодување. Па така, Секторот за програмски работи констатираше дека во 
Пријавата на кандидатот - физичкото лице Фисник Татеши од Струга, во Описот на сите 
планирани програмски содржини (кој е прилог на Образецот на програмски концепт во 
Пријавата), дел од програмите не се доволно опишани и ја немаат потенцирано 
програмската функција на дел од емисиите. Но и покрај овие забелешки од програмски 
аспект, структурата на планираната неделна програма и жанровската структура на 
говорниот дел од планираната неделна програма (кои се наведени во Табела 4 и 
Табела 5 од Пријавата за учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио 
емитување на државно ниво), одговараат на зададениот формат (говорно - музичко 
радио од специјализиран формат кај кое доминантниот вид на програма има забавна 
функција), при што се пристапи кон бодување на Пријавата на кандидатот - физичкото 
лице Фисник Татеши од Струга. Секторот за стратешко планирање и авторски права во 
врска со забелешката наведена во Записникот од јавното отварање на пријавите за 
учество на јавен конкурс за доделување дозвола за радио емитување на програмски 
сервис на државно ниво, Уп1 бр.08-527 од 05.03.2019 година, дека во рамки на прилогот 
под реден број 3 не е доставен податок за планираната кадровска структура, 
констатираше дека овие податоци се наведени во Образецот бр.3 – „Број и структура 
на вработените потребни за вршење на дејноста“, поради што се пристапи кон 
бодување на Пријавата на кандидатот - физичкото лице Фисник Татеши од Струга. 
Секторот за финансии и логистика констатираше дека кон Пријавата на кандидатот - 
физичкото лице Фисник Татеши од Струга, како документи кои го гарантираат 
финансирањето доставени се проценки на три недвижни имоти во вредност од 
23.789.694,00 денари, односно 385.222,31€. Проценките се извршени од страна на 
овластени судски проценители. Секторот за финансии и логистика пристапи кон 
бодување на Пријавата на кандидатот - физичкото лице Фисник Татеши од Струга. 
Секторот за информатичка поддршка и општи работи констатираше дека Пријавата на 
кандидатот - Фисник Татеши од Струга е уредна и пристапи кон понатамошно нејзино 
бодување. Врз основа на извршеното оценување на пријавата за учество на јавниот 
конкурс на кандидатот - Фисник Татеши од Струга, вкупниот број на бодови изнесува 75 
бодови.  

Следствено на напред наведеното, во Извештајот од оценување на поднесените 
пријави за учество на јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на 
државно ниво Уп1 бр. 08-527  од 29.03.2019 година, беше констатирано дека Пријавата 
Уп1 бр.08-84 од 22.02.2019 година, со дополнување од 26.02.2019 година (доставено во 
пошта на 23.02.2019 година), поднесена од страна на  кандидатот - физичкото лице, 
Фисник Татеши од Струга, ги исполнува условите утврдени во конкурсот согласно 
Одлуката Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година со измена од 25.01.2019 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.216/18 и бр.18/19), за објавување на јавен конкурс 
за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, на државно ниво, 
при што му беа доделени вкупно 75 бодови. 

Во врска со Извештајот од оценување на поднесените пријави за учество на 
јавниот конкурс за доделување дозвола за радио емитување на државно ниво Уп1 бр. 
08-527 од 29.03.2019 година, Директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги до Советот на Агенцијата достави Предлог Уп1 бр.08-527 од 
29.03.2019 година, за донесување одлука за доделување дозвола за радио емитување 
на програмски сервис, на државно ниво на кандидатот – физичкото лице Фисник Татеши 
од Струга, со адреса на живеење на ул.„Боро Шаин“ бр.19-а, Струга. 

Следствено на сето погоре наведено, Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги врз основа на член 18 став 1 алинејa 2 и член 20 став 
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1 алинеја 102 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), а во врска со член 71 став 1 алинеи 17 и 18 и член 75 од истиот Закон, 
член 15 став 1 алинеја 2, член 39 став 1 алинеја 10 и член 51 став 1 од Деловникот за 
работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 
29.08.2014 година, по спроведувањето на Јавниот конкурс за доделување дозвола за 
радио емитување на програмски сервис на државно ниво, објавен врз основа на 
Одлуката Уп1 бр.08-527 од 23.11.2018 година за објавување на јавен конкурс за 
доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, со 
измена од 25.01.2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.216/18 и 
бр.18/19), согласно Извештајот од оценување на поднесените пријави Уп1 бр. 08-527    
од 29.03.2019 година и Заклучокот бр.02-1746/2 од 02.04.2019 година, донесе Одлука 
како во диспозитивот, која е конечна и по нејзиното донесување ќе се објави во 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Агенцијата. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                
 

          
 

        Агенција за аудио и аудиовизуелни              
медиумски услуги, 

                  Претседател на Советот, 
                    Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р. 

 

Правна поука: Учесниците на Конкурсот за доделување дозвола за радио 
емитување на програмски сервис на државно ниво, објавен врз основа на Одлуката Уп1 
бр.08-527 од 23.11.2018 година за објавување на јавен конкурс за доделување дозвола 
за радио емитување на програмски сервис на државно ниво, со измена од 25.01.2019 
година, („Службен весник на Република Македонија“ бр.216/18 и бр.18/19), доколку се 
незадоволни од Одлуката, имаат право во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот 
на Одлуката да поднесат тужба до Управниот суд на Република Северна Македонија. 
 
 
 

                     
2 Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио 
и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија” бр.248/18). 


