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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 75 ставови 1, 2 и 3 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за радиодифузната
дејност,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 август
2008 година.
Бр. 07-3406/1
1 август 2008 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
РАДИОДИФУЗНАТА ДЕЈНОСТ
Член 1
Во Законот за радиодифузната дејност (“Службен весник на Република Македонија”
број 100/2005 и 19/2007), по членот 12 се додава нова точка 1 и три нови членови 12-а, 12б и 12-в, кои гласат:
“1. Стечај и ликвидација на јавно радиодифузно претпријатие и трговско радиодифузно
друштво
Член 12-а
Над јавното радиодифузно претпријатие и над трговско радиодифузно друштво може
да се спроведе постапка за ликвидација или да се отвори стечајна постапка.
Член 12-б
Доколку основачот на јавното радиодифузно претпријатие или трговско радиодифузно
друштво донесе одлука за ликвидација на претпријатието, односно друштвото или ако
Советот за радиодифузија ја одземе дозволата за вршење на радиодифузна дејност
согласно со овој закон, ликвидацијата се спроведува според одредбите на Законот за
трговските друштва кои се однесуваат на ликвидација на трговско друштво.
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Член 12-в
Кога се исполнети условите за отворање на стечајна постапка над јавното
радиодифузно претпријатие или над трговското радиодифузно друштво согласно со
Законот за стечај, спроведувањето на стечајната постапка се врши согласно со Законот за
стечај.”
Член 2
Во членот 145 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“За постигнување и одржување на поголем степен на програмски и техничкотехнолошкиот развој на јавниот радиодифузен сервис можат да се издвојуваат средства и
од Буџетот на Република Македонија.”
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.
Член 3
Во членот 148 ставот 1 се менува и гласи:
“Радиодифузната такса се плаќа секој месец во износ од 130 денари. Износот се менува
еднаш годишно во зависност од висината на трошоците на живот за претходната година
објавен од Државниот завод за статистика.”
Член 4
Во членот 173 ставот 4 се брише.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија”.
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