ДО
МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА
Бул.,,Гоце Делчев,, бб - 1000 Скопје
ОДД. ЗА РАДИОДИФУЗНА ТАКСА

Б А Р А Њ Е

Име и презиме на обврзникот за РДТ ____________________________________________
Живеалиште и адреса __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
EМБГ __________________________Интерна шифра во МРТ_________________________
Барам од насловот да изврши исправка во регистерот на обврзници за РДТ поради
следните причини (да се заокружат причините):
1. Промена на носител во едно семејно домаќинство/промена на сопственик на стан.
2. Промена на адресни податоци, име, презиме, нов носител за РДТ
3. Промена на место на живеење во Р. Македонија или иселено лице надвор од Р.М.
4. Починати членови на семејното домаќинство.
5. Двојно задолжување на членови од исто семејно домаќинство.
6. Ослободување од плаќање на РДТ, согласно со член 136, став 4 и 5 од Законот за аудио
и аудиовизуелни медиумски услуги.
-Семејството кое има слепо лице со оштетување на видот од над 90%, глуво лице со
оштетување на слухот од над 60 децибели или лице кое е телесен инвалид со над 90% на
инвалидност утврдено согласно со прописите за инвалидско осигурување е ослободен од
плаќање на радиодифузна такса за станот во кој живее неговото семејно домаќинство).

Образложение:_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Име и презиме-ЕМБГ-Инт. шифри од МРТ кои треба да се извр. пром. или сторнираат:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Барањето треба да се документира со следниве докази:
1. Под точка 1 и 2 задолжително фотокопии на лична/и карта/и,заверени на нотар, копија од купопродажен
договор или имотен лист. За нов носител задолжителна проверка дали има носител на наведената адреса. За
промена на носител доказ дека претходниот обврзник ја има подмирено обврската за РДТ до промената
2. Под точка 3 лична карта со нови адресни податоци или пријава/одјава на местото на живеење издадена од
МВР, а за иселените лица надвор од Р.М Потврда дека лицето е иселено надвор од Р. Македонија издадена
од Министерство за Внатрешни работи, листинг на потрошена ел. Енергија за последните две години и
доикумент од надлежен орган во моменталното место на живеење и фотокопија од лични документи..
3. Под точка 4 извод од матична книга на умрени и пријава на нов обврзник на наведената адреса, или доказ
дека станот е празен.
4. Под точка 5 прилог решенија за РДТ, копии на лични карти со исти адресни податоци. За обврзници кои
на личните документи имаат различен назив на улица и различен број, а се работи за иста катастарска
парцела, потребен е документ издаден од надлежно одделение во Општина со кој се потврдува дека се
работи за иста семејна куќа или стан.
5. Под точка 6 потребно е специјалистички извештај и задолжително конзилијарно мислење. За оштетен
слух: аудиограм и специјалистички наод и мислење за степенот на оштетување на слухот изразен во
децибели; за оштетен вид: процент на оштетеност на видот; за телесени инвалидитет: процент на телесен
инвалидитет. (Приложените документи, задолжително да бидат оригинал или копии заверени на нотар, во
спротивнио другите документи нема да се разгледуваат).
Промената важи од денот на поднесувањето на барањето, освен за точка 5
-По потреба да се испрати маил до УЈП за извршените промени и деблокирање.
НАПОМЕНА: КОПИИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ КАРТИ ДА СЕ ЗАВЕРЕНИ НА НОТАР
БАРАЊА СО НЕКОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕМА ДА СЕ РАЗГЛЕДУВААТ.

__________________
(место и датум)

__________________
Барател,

__________________
Примил,

Документите ги обработил оператор, _____________

