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ВОВЕД 
 

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го изработи овој Извештај со цел 

да придонесе кон зголемување на транспарентноста на сопственоста на телевизиите, 

радијата и печатените медиуми.  

Имајќи ја предвид Препораката CM/Rec(2018)1 за плурализам во медиумите и 

транспарентност на медиумската сопственост, од март 2018 година, во којашто Комитетот 

на министри посочува дека “...плурализмот во медиумите и транспарентноста на 

медиумската сопственост се важни за зачувување на јавната дебата во демократските 

општества“ и дека „транспарентноста на медиумската сопственост може да помогне 

медиумскиот плурализам да стане ефективен со тоа што ќе ја сврти свеста на јавноста и 

регулаторните власти кон сопственичките структури кои стојат зад медиумите, а кои можат 

да влијаат врз уредувачките политики“, во Стратегијата за развој на аудио и 

аудиовизуелната дејност за периодот од 2019 до 2023 година, Агенцијата утврди дека ќе 

изработува редовни годишни извештаи за медиумската сопственост. Свесна колку 

податоците за сопствениците на медиумите се важни за на јавноста да и се овозможи да ги 

анализира и оцени информациите, идеите и мислењата кои ги шират медиумите, во 

изминатите неколку години, иако немаше законска обврска, Агенцијата на јавноста и 

овозможуваше пристап до овие податоци преку својата веб страница. Дополнително, во 

изминатите години, во повеќе свои анализи, извештаи и други документи, Агенцијата ги 

објавуваше податоците за лицата кои се сопственици на радиодифузерите, а во периодот 

од 2012 до 2016 година изработуваше и полугодишни извештаи за своите активности 

преземени во насока на следење на сопственичката структура на радиодифузерите и 

нивното исполнување на обврските за обезбедување транспарентност во работењето.  

Во првиот дел од овој Извештај е претставена правната рамка која се однесува на 

прашањето на медиумската сопственост, а која е содржана во два закони – Законот за 

аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Законот за медиуми.  

Вториот дел од Извештајот ги содржи податоците за сопствениците на комерцијалните 

телевизии и радија во мај 2019 година. Овие податоци се обезбедени од официјалните 

документи – тековните состојби на радиодифузерите издадени од Централниот регистар, 

како и од веб страницата на Централниот депозитар на хартии од вредност (податоците за 
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лицата кои поседуваат над 5% од акциите на акционерските друштва кои се сопственици 

на радиодифузери).  

Следните три дела се однесуваат на промените во сопственичката структура на 

радиодифузерите во 2018 година, интеграцијата на капиталот помеѓу радиодифузерите и 

на активностите што Агенцијата ги презеде во 2018 година за спречување на недозволена 

медиумска концентрација.  

Во шестиот дел од Извештајот се претставени податоците за сопствениците на издавачите 

на печатени медиуми, а како извор се користени нивните објави во дневен весник и 

тековните состојби на овие субјекти издадени од Централниот регистар.  
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1. ПРАВНА РАМКА 
 

Одредбите коишто се однесуваат на сопственоста на медиумите – ограничувањата за 

стекнување удели, медиумската концентрација, промените во сопственичката структура, 

транспарентноста на сопственоста и друго, се вградени во:  

 Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААВМУ), којшто ги уредува 

прашањата во доменот на плурализмот и контрола на сопственоста на 

радиодифузерите, и  

 

 Законот за медиуми, којшто содржи одредби чија цел е да се обезбеди 

транспарентност на сопственоста на радиодифузерите и издавачите на печатени 

медиуми.  

 

 

1.1. ЗАКОН ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ  

Во главата 4 „Заштита на плурализмот и разновидноста на аудио и аудиовизуелните 

медиумски услуги“ од ЗААВМУ се опфатени вкупно десет членови, со коишто: 

 се забранува таен содружник да учествува со паричен или непаричен влог во 

радиодифузерите (член 34),  

 се забранува како основачи или сопственици на удели кај радиодифузери да се 

јавуваат странски лица регистрирани во земјите во кои согласно со нивните прописи 

не е дозволено или пак не е можно да се утврди потеклото на основачкиот капитал 

(член 35),  

 се утврдува кои лица се смета дека се поврзани лица во смисла на овој Закон (член 

36),  

 се утврдени ограничувањата, односно праговите во однос на хоризонталната и 

вертикалната интеграција на капиталот (член 37 и член 39),  

 се утврдени посебни забрани за стекнување сопственост (член 38),  

 се утврдени случаите во коишто постои недозволена медиумска концентрација и 

постапката за нејзино утврдување (член 39 и член 40),  
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 се утврдува обврска за радиодифузерите пред да извршат промена на 

сопственичката структура да ја известат Агенцијата, како и обврска за Агенцијата 

пред да донесе одлука со која се дозволува да се спроведе планираната промена да 

испита дали со неа се прекршува некој од членовите од Глава 4 од Законот (член 41 

и член 43). 

Прашањето на хоризонталната интеграција на капиталот, односно праговите до кои едно 

лице може да поседува дел од сопственоста на два или повеќе радиодифузери, се 

дефинирани во член 37 од ЗААВМУ. Согласно овој член, физичко или правно лице кое е 

мнозински содружник или мнозински акционер во радиодифузер кој има дозвола за 

обезбедување на телевизиско емитување на државно ниво, може да биде содружник или 

акционер, односно да учествува во сопственоста на само уште еден радиодифузер кој има 

дозвола за обезбедување на телевизиско емитување на државно ниво, но не повеќе од 

50% од основната главнина на тој радиодифузер или 50% од правото на одлучување, или 

во најмногу уште еден радиодифузер кој има дозвола за вршење на радиодифузна дејност 

за телевизиско емитување на регионално ниво и најмногу уште во два радиодифузера кои 

имаат дозвола за обезбедување на телевизиско емитување на локално ниво, при што 

подрачјата на локално ниво не се соседски. Физичко или правно лице кое е мнозински 

содружник или мнозински акционер во радиодифузер кој има дозвола за обезбедување 

на телевизиско емитување на регионално ниво, може да биде мнозински содружник или 

мнозински акционер во најмногу уште еден радиодифузер кој има дозвола за вршење на 

радиодифузна дејност за телевизиско емитување на регионално ниво при што подрачјата 

на регионално ниво не се соседски и во уште најмногу два радиодифузера кои имаат 

дозволи за обезбедување на телевизиско емитување на локално ниво, при што подрачјата 

на локално ниво не се соседски. Што се однесува до интеграцијата на капиталот помеѓу 

радиодифузери на локално ниво, во Законот е предвидено дека едно лице кое е мнозински 

содружник или мнозински акционер во радиодифузер кој има дозвола за обезбедување 

на телевизиско емитување на локално ниво, може да биде мнозински содружник или 

мнозински акционер во најмногу уште два радиодифузера кои имаат дозволи за 

обезбедување на телевизиско емитување на локално ниво, при што подрачјата на 

локално ниво не се соседски. 
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Во членот 39 од ЗААВМУ се предвидени ограничувања во однос на интеграцијата на 

капиталот помеѓу печатените медиуми и радиодифузерите. Така, ниту радиодифузерите, 

ниту лицата кои се основачи или носители на функции на управување во радиодифузери 

не смеат истовремено да се јавуваат како основачи на издавач на печатен медиум којшто 

издава дневен весник што се дистрибуира на подрачјето на кое се емитува радио и/или 

телевизиската програма, ниту пак на новинска агенција.  

Со цел да се спречи прекумерна вертикална интеграција, односно да се спречи клучните 

елементи за производство, емитување, дистрибуција и сродни активности на медиумската 

индустрија да бидат контролирани од една компанија или група, во овој член се утврдени 

дејностите за кои се смета дека се неспоиви со дејноста на телевизиско, односно радио 

емитување. Поточно, во овој член е определено дека ниту радиодифузерите, ниту лицата 

кои се основачи или носители на функции на управување во радиодифузери не смеат 

истовремено да се јавуваат како основачи на:  друштво за реклама и пропаганда, друштво 

за дистрибуција на аудиовизуелни дела, друштво за филмска продукција, друштво за 

истражување на пазарот и јавното мислење или оператор на електронски комуникациски 

мрежи кој обезбедува реемитување или емитување на радио/телевизиски програми.  

 

1.2. ЗАКОН ЗА МЕДИУМИ 

 

Законот за медими предвидува обврска за радиодифузерите да обезбедат јавност во своето 

работење, и тоа:  

 

 кон регулаторот – на начин што најдоцна до 31 март во тековната година во 

Агенцијата да достават податоци за: сопственичката структура, односно податоци 

за називот и седиштето на  правните лица или името и местото на престојување 

на физичките лица кои се сопственици на акции или на удел ка ј  издавачот на 

медиумот, со податоци за процентот на акциите или уделот кој го стекнале и 

датумот на стекнување; податоци за одговорниот уредник/уредници; податоци 

за изворите на финансирање на радиодифузерот во претходната година (реклами, 

спонзорство, продажба на содржини, услуги обезбедени на трети страни и слично); 
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податоци  за остварените вкупни  приходи и расходи на радиодифузерот во 

претходната  година  од обезбедувањето на дејноста и податоци  за просечната  

гледаност  или слушаност на радиодифузерот во претходната година (член 15 

став 1), и  

 

 директно кон јавноста – на начин што најмалку три пати во текот на годината, на 

сопствената програма во ударен термин ќе ги објават податоците за: 

сопственичката структура, односно податоци за називот и седиштето на  правните 

лица или името и местото на престојување на физичките лица кои се сопственици 

на акции или на удел ка ј  издавачот на медиумот, со податоци за процентот на 

акциите или уделот кој го стекнале и датумот на стекнување; податоци за 

одговорниот уредник/уредници; податоци за изворите на финансирање на 

радиодифузерот во претходната година (член 15 став 3). 

 

Покрај за радиодифузерите, во Законот за медиуми утврдена е и обврска за 

транспарентност на сопственоста на издавачите на печатени медиуми. Тие се должни 

најдоцна до 31 март во тековната година, во најмалку еден дневен весник да ги објават 

податоците за сопственичката структура, односно податоци за називот и седиштето на  

правните лица или името и местото на престојување на физичките лица кои се 

сопственици на акции или на удел ка ј  издавачот на медиумот, со податоци за процентот 

на акциите или уделот кој го стекнале и датумот на стекнување (член 15 став 2).  

Надлежен орган за следење на исполнувањето на овие обврски од страна на издавачите 

на медиуми е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  
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2. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ 
 

На почетокот од 2018 година, дозвола да емитуваат програма имаа вкупно 128 комерцијални 

радиодифузери, од кои 58 телевизии и 70 радиостаници. Во текот на годината дејноста 

престанаа да ја вршат осум субјекти (ТВ Канал Три, ТВ Лажани, ТВ Сител 3, ТВ Канал еден, ТВ 

Телеканал А1, РА Слободна Македонија, ТВ Нова од Скопје и ТВ Орбис), a на три им беа доделени 

нови дозволи – две за телевизиско и една за радиоемитување (1 ТВ, Телевизија 3 и РА 102). Во 

ноември Советот на Агенцијата донесе и една одлука за доделување дозвола за непрофитна 

радиодифузна установа за радиоемитување на локално ниво на подрачјето на општина 

Струмица, но дозволата на овој субјект му беше издадена во февруари 2019 година (РА Марија 

– Благовест). 

На крајот од годината, вкупниот број на радиодифузери изнесуваше 123 (53 телевизии и 70 

радиостаници). Од нив, 16 имаа дозвола за емитување на државно ниво, 37 на регионално и 70 

на локално ниво.  

Табела 1: Број на комерцијални радиодифузери  

состојба 31.12.2018/01.01.2019 година 

  

државно 

ниво 

регионално 

ниво 

локално 

ниво 

ТВ 13 20 20 

РА 3 17 50 

Како сопственици на овие 123 радиодифузери се јавуваа вкупно 138 лица – 25 правни и 113 

физички лица. Во сопственост на правни лица беа вкупно 26 радиодифузери (17 телевизии и 9 

радиостаници), од кои 11 имаа дозвола да емитуваат програма на државно ниво (ТВ Алфа, ТВ 

Алсат-М, ТВ Сител, ТВ Телма, ТВ Компани 21-М, ТВ Шења, ТВ Клан, 1 ТВ, ТВ 24 Вести, ТВ Канал 

5 Плус и РА Канал 77), девет на регионално ниво (ТВ Скопје, ТВ Ера, ТВ Амазон, ТВ Ирис, ТВ К 

Три, ТВ Сител 2, РА Урбан ФМ, РА Хепи и Универзитетското радио  СТУДЕНТ ФМ) и шест на 

локално ниво (ТВ Канал Визија, Универзитетските радија УКЛО ФМ и УГД ФМ, РА Про-ФМ, РА 

Свети Николе и РА Енџелс).  

Во периодот на изработка на овој Извештај, вкупниот број на радиодифузери изнесува 121, од 

кои 49 телевизии и 72 радиостаници.  
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ТЕЛЕВИЗИСКИ СТАНИЦИ 
 

Само една од петте терестријални телевизии на државно ниво е целосно во сопственост на 

физичко лице (ТВ Канал 5, чиј сопственик е Емил Стојменов). Основачи на три од нив (ТВ 

Алфа, ТВ Сител и ТВ Телма) се правни лица. Доминантен сопственик на ТВ Алсат-М е правно 

лице (99,86%), а останатите 0,14% од сопственоста ги поседуваат две физички лица.  

 

Табела 2: Терестријални телевизии на државно ниво 

ТВ 
Податоци за основачот/ите и соосновачот/ите со 

процент на учество во основачкиот капитал 

ТВ Алфа АЛФА СКОП ДОО експорт-импорт Скопје 100% 

ТВ Алсат-М 

Ферик Велија 0.07%, Имихане Велија 0.07% и Друштво за 

производство, инженеринг, консалтинг, трговија и услуги ВЕВЕ 

ГРОУП ДООЕЛ Скопје 99.86% 

ТВ Канал 5 Емил Стојменов 100% 

ТВ Сител МОНТЕКО 100% 

ТВ Телма  Макпетрол АД Скопје 100% 

 

Единствен сопственик на ТВ Алфа е правното лице АЛФА СКОП ДОО експорт-импорт Скопје. 

Сопственици на ова правно лице се други правни лица – три акционерски друштва 

(Макошпед со удел од 17%, Технометал Вардар со удел од 15% и Европа со удел од 11%) 

и друштвото со ограничена одговорност ЦХС ИНВЕСТ ГРОУП кое поседува 57% од уделот 

на АЛФА СКОП. Сопственик на 10% од основната главнина на ЦХС ИНВЕСТ ГРОУП е 

физичкото лице Горан Балаќ од Србија, а доминантниот удел од 90% го поседува правното 

лице Друштво за трговија и услуги ТАРГЕТ МЕДИА ДООЕЛ регистрирано во Скопје. 

Единствен основач на ова правно лице е физичкото лице Петер Шац (според податокот од 

Централниот регистар – Петер Сцхатз од Унгарија).  
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Телевизија Алсат-М е во сопственост на две физички лица (Ферик Велија и Имихане Велија) 

кои поседуваат по 0,07% од сопственоста и на едно правно лице (Друштво за производство, 

инженеринг, консалтинг, трговија и услуги ВЕВЕ ГРОУП ДООЕЛ Скопје), кое поседува 

99,86% од сопственоста на трговското радиодифузно друштво. Доминантен сопственик на 

ова правно лице е физичкото лице Имихане Велија, со удел од 88% во сопственоста.  

 

 

 

 

 

 

ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ 

АЛФА СКОП 

ЦХС ИНВЕСТ ГРОУП 

ДООЕЛ, Скопје 

Макошпед АД Технометал-Вардар АД Европа АД 

Горан Балаќ, 

Србија 

10% 

57% 17% 15% 
11% 

Друштво за 

трговија и услуги 

ТАРГЕТ МЕДИА 

ДООЕЛ Скопје 

90% 

Петер Сцхатз, 

Унгарија 

100% 

ТРД АЛСАТ-М 

Ферик Велија Имихане Велија Друштво за производство, инженеринг, консалтинг, 

трговија и услуги ВЕВЕ ГРОУП ДООЕЛ Скопје 

 

Зана Велија Имихане Велија 

 

12% 88% 

99,86%

% 
0,07% 

0,07% 

*сопственици на над 5% 

од акциите 

Правни лица: 

1. Уготур АД – 15,11% 

2. Макошпед АД – 10% 

3. Мепком – 19,03% 

4. ИГМ-ТРЕЈД – 16,60% 

*сопственици на над 5% од 

акциите 

Правни лица: 

1. ТД АС СЕЊАК – 18% 

2. ЕВРОПА АД – 10% 

3. ФЕРШПЕД АД – 21,77% 

4. МАКОШПЕД АД – 19,90% 

 

 

Физички лица: 

1. Есамедин Хасани – 8,2% 

2. Мила Левентиц – 8,68% 

 

*сопственици на над 5% од 

акциите 

Правни лица: 

1. Мепком – 24,89% 

2. Уготур АД – 19,88% 

 

Физички лица: 

1. Душко Ангелов – 17,41% 

 

*Инвеститори кои поседуваат над 5% од која било класа на хартии од вредност (според 

податоците од веб страницата на Централниот депозитар на хартии од вредност  – состојба на 

15.04.2019 година) 
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Единствен сопственик на ТВ Сител е правното лице Друшто за трговија МОНТЕКО ДООЕЛ 

експорт-импорт од Скопје, коешто пак е во целосна сопственост на физичкото лице Горан 

Ивановски. 

 

 

 

 

 

 

Сопственик на ТВ Телма е правното лице Макпетрол Акционерско друштво за промет со 

нафта и нафтени деривати Скопје. Според податоците од веб страницата на Централниот 

депозитар за хартии од вредност, каде што се јавно достапни податоците за физичките и 

правните лица кои поседуваат над 5% од која било класа хартии од вредност, на 15.04.2019 

година, 22,87% од акциите на АД Макпетрол биле во сопственост на Командитното друштво 

со акции за транспорт ОИЛКО од Скопје. 14,98% од акциите на ОИЛКО Скопје ги поседувало 

физичкото лице Андреја Јосифовски.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Инвеститори кои поседуваат над 5% од која било класа на хартии од вредност (според податоците од веб страницата на 

Централниот депозитар на хартии од вредност  – состојба на 15.04.2019 година) 

ТРД СИТЕЛ 

Монтеко 

Горан Ивановски 

100% 

100% 

ТВ Телма 

МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати 

100% 

*сопственици на над 5% од акциите 

Командитно друштво со акции за транспорт ОИЛКО – 22,87%  

 

*сопственици на над 5% од акциите 

Андреја Јосифовски – 14,98% 
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Табела 3: Телевизии на државно ниво преку неограничен ресурс 

ТВ 
Податоци за основачот/ите и соосновачот/ите со процент на учество 

во основачкиот капитал 

ТВ КОМПАНИ 21- М КОМПАНИ 21,  ДОО Приштина, Косово 100% 

ТВ ШЕЊА  Друштво за трговија и услуги МЕДИА ВОРЛД НЕВС ДООЕЛ Скопје 100% 

ТВ КЛАН МАКЕДОНИЈА  Акционерско друштво ТВ КЛАН 100% 

1 ТВ  
Друштво за производство, трговија и услуги БМЈ МЕДИА ГРОУП ДОО 

Скопје 100% 

ТВ СОНЦЕ  Ѓорѓија Атанасоски 100% 

ТВ 24 ВЕСТИ  Цабле 24 ДОО Линц, Австрија 100% 

ТВ НАША ТВ Ристо Гоговски 100%  

 

Само две од седумте телевизии што емитуваат на државно ниво преку сателитски 

предавател или преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа (ТВ Сонце и 

Наша ТВ) се во сопственост на физички лица. Сопственици на останатите пет телевизии се 

правни лица.  

ТВ Компани 21-М е во сопственост на правното лице „Company 21” ДОО, со седиште во 

Приштина, Република Косово, чии сопственици се четири физички лица, сите државјани на 

Република Косово.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВ КОМПАНИ 21 - М 

КОМПАНИ 21 ДОО, 

Приштина, Косово 

Афердита 

Келменди 

100% 

Еуген 

Сарачини 
Флорин 

Келменди 

Џералдина 

Вила 

10% 
10% 

20% 

60% 
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Сопственик на ТВ Шења е Друштвото за трговија и услуги МЕДИА ВОРЛД НЕВС ДООЕЛ од 

Скопје, коешто е во целосна сопственост на правното лице Фондација за култура и 

образование КУЛТ ВИЗИОНИ Скопје. Единствен основач на ова правно лице и физичкото 

лице Таџудин Шабани од Скопје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телевизија Клан Македонија е во сопственост на правното лице АД ТВ Клан со седиште во 

Тирана, Република Албанија, чиишто сопственици се физичките лица Александар Франгај 

и Алба Гина, двете од Тирана, Република Албанија.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Единствен сопственик на 1 ТВ е правното лице Друштво за производство, трговија и услуги 

БМЈ МЕДИА ГРОУП ДОО Скопје. 95% од уделите во ова правно лице се во сопственост на 

ТВ Шења 

Друштвото за трговија и услуги МЕДИА ВОРЛД НЕВС ДООЕЛ 

Фондација за култура и образование КУЛТ ВИЗИОНИ Скопје 

100% 

100% 

ТВ КЛАН МАКЕДОНИЈА 

АД ТВ КЛАН, Тирана, 

Република Албанија 

100% 

Алба Гина Александар Франгај 

60% 
40% 

Таџудин Шабани 

100% 
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физичкото лице Миле Јованоски, а останатите 5% се во сопственост на физичкото лице 

Јасна Ерцеговиќ.  

 

 

 

  

 

 

 

 

ТВ 24 Вести е во сопственост на правното лице Кејбл 24 (според податокот од Централниот 

регистар – Цабле 24), коешто е регистрирано во Линц, Австрија. Сопственик на ова правно 

лице е друго правно лице – ЈМ Дата ДОО, исто така регистрирано во Линц, Австрија. 

Единствен сопственик на ЈМ Дата е физичкото лице Јирген Мајкснер од Австрија.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ТВ  

Друштво за производство, трговија и услуги БМЈ МЕДИА ГРОУП ДОО Скопје 

Јасна Ерцеговиќ Миле Јованоски 

100% 

95% 5% 

ТВ 24 ВЕСТИ 

Кејбл 24 

ЈМ Дата ДОО 

Јирген Мајкснер 

100% 

100% 

100% 
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Четири од вкупно 18 регионални телевизии се во сопственост на правни лица, а  останатите 

14 се во сопственост на физички лица.   

 

Табела 4: Телевизии на регионално ниво 

ТВ 
Податоци за основачот/ите и соосновачот/ите со процент на учество во 

основачкиот капитал 

ТВ Амазон 
Друштво за трговија и услуги ПРЕМИУМ АГС ДОО увоз-извоз Скопје 

100% 

ТВ Тера Зоран Манговски 100% 

ТВ М Михајло Арнаудов 100% 

ТВ Стар Симјончо Маријанов 90% и Розетка Моневска 10% 

ТВ-Канал Вис Јанко Мицев 100%  

ТВ Ирис Баргала АД Штип 97,57% и Владимир Милановиќ 2,43% 

ТВ Кобра Ленче Литајковска 50% и Игор Литајковски 50% 

ТВ Ускана Еден  Мунир Мехдиу 100% 

ТВ Топестрада  Јашар Сејдија  100% 

ТВ Телевизија 3 Виктор Серафимов 100% 

ТВ Едо Енес Бабачиќ 100% 

ТВ Ера Друштво за трговија и услуги МЕДИА ВОРЛД НЕВС ДООЕЛ Скопје 

ТВ МТМ  Гордана Андреевска 100% 

ТВ Шутел Фари Елез 100% 

ТВ КТВ Марјан Тодоров 100% 

ТВ Сител 2 Трговско радиодифузно друштво Телевизија СИТЕЛ ДООЕЛ, Скопје 100% 

ТВ Кисс Злате Тодоровски 100% 

ТВ Коха Меваип Абдиу  100% 
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Сопственик на ТВ Амазон од Скопје е правното лице Друштво за трговија и услуги ПРЕМИУМ 

АГС ДОО увоз-извоз Скопје. По 50% од уделите во ова правно лице поседуваат физичките 

лица Лидија Јошевска Петровиќ и Иван Петровиќ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВ Ирис од Штип е во доминантна сопственост на Баргала АД од Штип, кое поседува 97,57% 

од уделите на оваа телевизија. Останатите 2,43% ги поседува физичкото лице Владимир 

Милановиќ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сопственик на ТВ Ера од Скопје е Друштвото за трговија и услуги МЕДИА ВОРЛД НЕВС 

ДООЕЛ од Скопје, коешто е во целосна сопственост на правното лице Фондација за култура 

и образование КУЛТ ВИЗИОНИ Скопје. Единствен основач на ова правно лице е физичкото 

лице Таџудин Шабани од Скопје. 

ТВ Ирис 

Владимир Милановиќ Баргала АД  

97,57% 2,43% 

Костадин Барзов  - поседува 90,80% 

од акциите 

ТВ Амазон 

Друштво за трговија и услуги ПРЕМИУМ АГС ДОО увоз-

извоз Скопје 

Иван Петровиќ Лидија Јошевска 

Петровиќ 

100% 

50% 50% 
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Основач на ТВ Сител 2 е ТРД ТВ Сител од Скопје, чијшто сопственик е Друштвото за 

трговија МОНТЕКО ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје. Сопственик на ова правно лице е 

физичкото лице Горан Ивановски од Скопје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 5: Телевизии на локално ниво 

ТВ 
Податоци за основачот/ите и соосновачот/ите со процент на учество во 

основачкиот капитал 

ТВ Феста Неџати Аќифи 100% 

ТВ Нова Валентина Џундова 33% и Јован Јованов 67% 

ТВ Кочани-ЛД Лазо Димитров 100% 

ТВ Канал 8 Тони Ајтовски 100% 

ТВ Протел Чедо Петров 100% 

ТВ ЕРА 

Друштвото за трговија и услуги МЕДИА ВОРЛД НЕВС ДООЕЛ 

Фондација за култура и образование КУЛТ ВИЗИОНИ Скопје 

100% 

100% 

Таџудин Шабани 

100% 

ТРД СИТЕЛ 

Монтеко 

Горан Ивановски 

100% 

100% 

ТРД СИТЕЛ 2 

100% 
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ТВ Канал 21 Зоран Ставрев 100% 

ТВ Здравкин Ангелче Здравкин 100% 

ТВ Свет Драган Дечков 51% и  Ѓорги Дечков 49%  

ТВ Канал Визија  
Друштво за трговија и услуги ФИНИНВЕСТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз 
Скопје 52% и Бранкица Мавчева 48% 

ТВ Морис Јован Трпески 100% 

ТВ Калтрина Мазар Татеши 100% 

ТВ Спектра Демиш Кариманоски 100% 

ТВ Дибра  Илир Лела 100 % 

ТВ Гурра Мерита Адиљи 100% 

ТВ Аниса Ѓулназа Јаоска 100% 

ТВ Дуе Назми Елези 100% 

Г-ТВ  Блерим Мустафи 100% 

ТВ Плус Ивана Петровска 66.7% и Ристо Илиевски 33.3% 

ТВ Ускана Медиа Мунир Мехдиу 100% 

 

Само една од вкупно 19 локални телевизии е во сопственост на правно лице – ТВ Канал 

Визија од Прилеп. 52% од уделот на оваа телевизија поседува правното лице Друштво за 

трговија и услуги ФИНИНВЕСТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (чиј сопственик е 

физичкото лице Цветан Настевски), а останатите 48%  физичкото лице  Бранкица Мавчева.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВ Канал Визија 

Бранкица Мавчева ФИНИНВЕСТ КОМПАНИ  

52% 48% 

Цветан Настевски 

100% 
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РАДИОСТАНИЦИ 
 

Две од трите радиостаници што емитуваат програма на државно ниво се во сопственост на 

физички лица – РА Антена 5, кај која физичките лица Зоран Петров, Марјан Гушев и Коста 

Јаневски поседуваат удели по 33,33% и РА Метрополис, кај која мнозински содружник е 

физичкото лице Дарко Гелев со удел од 50,04%, а останатите 49,96% ги поседува 

физичкото лице Миле Ѓошевски.  

Табела 6: Радиостаници на државно ниво 

ТВ 
Податоци за основачот/ите и соосновачот/ите со процент на 
учество во основачкиот капитал 

РА Антена 5 Зоран Петров 33,3%, Марјан Гушев 33,3% и Коста Јаневски 33,3% 

РА Канал 77 
Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ 
КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип 100% 

РА Метрополис  Дарко Гелев 50,04% и  Миле Ѓошевски 49,96% 

 

Единствен основач на РА Канал 77 е правното лице Друштво за трговија, услуги, маркетинг 

и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ, чиј сопственик е физичкото лице Виктор 

Гаврилов.  

 

 

 

 

 

 

 

Од седумнаесетте регионални радиостаници, 16 се комерцијални, а една (СТУДЕНТ ФМ 

92.9) е непрофитна радиодифузна организација, основана од Универзитетот „Св. Кирил и 

Методиј“ од Скопје. Основачи на 14 комерцијални регионални радиостаници се физички 

лица. 

РА Канал 77 

Друштво за трговија, услуги, маркетинг и информации ГБЦ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Штип 

Виктор Гаврилов 

100% 

100% 
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Табела 7: Радиостаници на регионално ниво 

ТВ 
Податоци за основачот/ите и соосновачот/ите со процент на 

учество во основачкиот капитал 

РА Арачина  Муарем Исмаили 100% 

РА Буба Мара Ранко Петровиќ 100% 

РА Ват Рахим Кадри 50%, Екрем Кадри 50% 

РА Зона М-1 Светлана Тасевска 100% 

РА Урбан ФМ Друштво за трговија и услуги УРБАН ВЕЈВ ДОО Скопје 100% 

РА Клуб ФМ Ѓорѓи Савев 34%, Елена Петреска 66% 

РА Лајф ФМ Крешник Ајдини 100% 

РА Роса АБ Александар Димитров 100% 

РА РФМ Ристо Гоговски 100% 

РА Сити Дарко Гелев 100% 

РА Скај Теодор Манески 100% 

РА Хепи / ХИТ Друштво за промет и услуги ТИБЕЛ ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје 100%  

РА Спортско радио 90,3 ФМ Тони Митев 100% 

РА СТУДЕНТ ФМ 92.9 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

РА Капитол ФМ   Перо Ристоски 100% 

РА Фортуна Виолета Божиноска 100% 

РА Џез ФМ Љупчо Хаџи-Стефанов 100% 

 

 

Радиостаницата Хепи е во целосна сопственост на правното лице Друштво за промет и 

услуги ТИБЕЛ ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје, чиј единствен сопственик е физичкото лице Асмира 

Кочан.  
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Втората регионална радиостаница која е во сопственост на правно лице е РА Урбан ФМ. 

Сопственик на ова радио е правното лице Друштво за трговија и услуги УРБАН ВЕЈВ Доо 

Скопје, коешто е во доминантна сопственост на правното лице Футу Висион Холдинг Оу 

регистрирано во Финска – со удел од 99,76% од основната главнина и физичкото лице Иво 

Јанкоски од Скопје со удел од 0,24%. Крајни сопственици на правното лице Футу Висион 

Холдинг Оу се три физички лица – Yinong Zhoao и Sofia Zhuoqun Zhao, државјани на 

Република Кина и Samu Tuomisto, државјанин на Финска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Три локални радиостаници се непрофитни радиодуфузни установи – студентските радија 

УКЛО ФМ, чиј сопственик е Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола и УГД ФМ, чиј 

FUTUVISION HOLDING LTD 

FUTUVISION 

INVESTMENT LTD 

Yinong Zhoao Samu Tuomisto 

Yinong Zhao Sofia Zhuoqun Zhao  

Иво Јанкоски 

Друштво за трговија и услуги УРБАН ВЕЈВ ДОО Скопје 

РА УРБАН ФМ 

ХЕПИРАДИО 

Друштво за промет и услуги ТИБЕЛ ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје 

Асмира Кочан 

100% 

100% 

100% 

0.24% 99.76% 

91,8% 6,3%

76% 

1,9% 

10% 90% 
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сопственик е Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип, а третата РА Марија – Благовест, е во 

сопственост на  Здружението РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА. 

Вкупно 45 комерцијални локални радија се во сопственост на едно или повеќе физички 

лица, а само три се во сопственост на правни лица. 

 

Табела 8: Радиостаници на локално ниво 

ТВ 
Податоци за основачот/ите и соосновачот/ите со процент на 

учество во основачкиот капитал 

РА Скај радио плус Веселка Радинска 100% 

РА 106 Кире Христовски 100% 

РА Актуел Лазар Николоски 100% 

РА Б-97 Марија Младеновска Димитровска 100% 

РА Делфин Билјана Талева 100% 

РА УКЛО ФМ БИТОЛА Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола 

РА Валандово Снежана Шунтова 50% и Дионис Нунов 50% 

РА Голди Маја Чадиева 100% 

РА Мерак 5 ФМ Димче Саздов 50% Љупчо Несторов 50% 

РА Ла Коста Дафинка Костадинова 100% 

РА Комета Раде Исајлоски 100% 

РА ПРО-ФМ  
Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПРО-ФМ 92 

ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ Гостивар 100% 

РА Балкан ФМ Илкер Јусуф 100% 

РА Тајм Павле Јовановски 100% 

РА Зора Лидија Антовска 100% 

РА Галакси-2002 Нада Ангелова 100% 

РА Кавадарци  Трајанка Митрова 100% 

РА Александар Македонски Илија Таневски 100% 

РА Акорд  Зорица Ѓореска 100% 
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РА Медисон Нада Јосифоска 100% 

РА Ускана-Плус Арбер Мехдиу 100% 

РА Кочани ФМ Илчо Лазаровски 50% и Илија Стефановски 50% 

РА Аљбана Аљбина Велији 100% 

РА Браво Тони Јакимовски 100% 

РА БУМ  Сузана Андоновиќ 100% 

РА Јехона ФМ  Бесим Шабани 100% 

РА Пулс Марјан Тодоров 100% 

РА Лав Иванчо Пашоски 100% 

РА МХ Зоран Здравковиќ 100% 

РА Супер Сашо Митаноски 100% 

РА 5 Чоки Илија Бошкоски 100% 

РА Мефф Билјана Јовеска 100% 

РА Холидеј Ленче Андоноска 100% 

РА Пела  Гордана Цветаноска 100% 

РА Еко Дарко Пановски 100% 

РА Модеа Блаѓе Монев 100% 

РА Свети Николе 
Пензиско и инвалидско осигурување Скопје 12% и 

Меѓународен Славјански институт, ДООЕЛ Свети Николе 88% 

РА Дрини  Љулвере Туда 100% 

РА Плеј  Никола Бебекоски 100% 

РА Ррапи  Фисник Бектеши 100% 

РА Експрес Ѓорге Појразовски  100% 

РА Хит Стево Трајков 100% 

РА Блета Африм Рамадани 100% 

РА Кисс Габриела Ѓурчиноска 100% 
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РА Плус Форте Небојша Карапејовски100% 

РА Фама Ајет Демири 50% и Мухамер Асани 50% 

РА Ред ФМ Арба Мехмети 100% 

РА Енџелс ФМ  
Друштво за продукција, услуги и трговија ЕНЏЕЛС ПЛУС 

ДООЕЛ Штип 100% 

РА УГД ФМ Универзитет “Гоце Делчев“ Штип 

РА 102КА-ФМ   Дејан Јанкоски 100% 

РА МАРИЈА - БЛАГОВЕСТ  Здружение РАДИО МАРИЈА МАКЕДОНИЈА Скопје 100% 

 

Радиостаницата ПРО ФМ од Гостивар е основана од правното лице ТРД РАДИО ПРО-ФМ 92 

ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ, коешто е во целосна сопственост на физичкото лице Себахије 

Куртиши-Сејфулаи. 

 

 

 

 

 

 

Доминантен сопственик на РА Свети Николе е правното лице МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ 

ИНСТИТУТ ДООЕЛ Свети Николе, кое поседува 88% од сопственоста, а останатите 12% ги 

поседува Фондот за пензиско и инвалидско осигурување Скопје.  

  

 

 

 

 

 

 

РА ПРО ФМ 

ТРД РАДИО ПРО-ФМ 92 ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ , Гостивар 

Себахије Куртиши-Сејфулаи 

100% 

100% 

РА Свети Николе 

Друштво за интелектуални услуги и едукативни дејности 

МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ, Свети Николе  

Приватна високообразовна установа МСИ ГАВРИЛО 

РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН Свети Николе 

88% 

100% 

ПИОМ  

12% 

Јордан Ѓорчев 

100% 
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Ова е една од локалните јавни радиодстаници коишто во 2008 година, а согласно член 173 

од Законот за радиодифузната дејност (Сл.весник на РМ бр.100/2005) кој престана да важи 

со стапувањето на сила на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во јануари 

2014 година и Решението на Комисијата за приватизација на Владата на РМ бр.15-1180/2 

од 12.03.2007 година, го искористија правото да се трансформираат од јавни во 

комерцијални радиостаници. Меѓутоа, поради неплатени придонеси на јавното друштво, 

при трансформацијата ПИОМ се стекнал со удели во трговското друштвото.  

 

 

 

 

 

 

 

Единствен основач на радиостаницата Енџелс ФМ од Штип е правното лице Друштво за 

продукција, услуги и трговија ЕНЏЕЛС ПЛУС ДООЕЛ Штип, чиј сопственик е физичкото лице 

Зоран Илиев. 

3. ИНТЕГРАЦИЈА НА КАПИТАЛОТ КАЈ РАДИОДИФУЗЕРИТЕ ВО 
2018 ГОДИНА 

 

Во 2018 година, седум субјекти (четири правни и три физички лица) се јавуваа како сопственици 

на повеќе од еден радиодифузер. Пет од нив (АЛФА СКОП експорт-импорт Скопје, МЕДИА ВОРЛД 

НЕВС ДООЕЛ Скопје, НВСП ДООЕЛ Скопје1, Ристо Гоговски и Дарко Гелев) беа сопственици на 

по еден радиодифузер кој емитува програма на територијата на целата држава (ТВ Алфа, ТВ 

Шења, ТВ Наша, РА Слободна Македонија и РА Мерополис) и по еден радиодифизер кој емитува 

на регионално ниво (ТВ Скопје, ТВ Ера, ТВ К Три, РА РФМ и РА Сити). 

                                                           
1 Ова правно лице беше сопственик на ТВ К Три и на РА Слободна Македонија до мај 2018 година, кога Советот на Агенцијата ја 

одзеде дозволата за радиоемитување на РА Слободна Македонија. 

РА Енџелс ФМ 

Друштво за продукција, услуги и трговија ЕНЏЕЛС ПЛУС ДООЕЛ Штип  

Зоран Илиев 

100% 

100% 
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Физичкото лице Мунир Мехдиу беше сопственик на еден радиодифузер кој емитува телевизиска 

програма на регионално ниво (ТВ Ускана еден) и еден на локално ниво (ТВ Ускана медиа), а 

правното лице ЕМПЕРИЈАН ВИЗИОН ДООЕЛ Скопје2 беше сопственик на два радиодифузери на 

регионално ниво (ТВ Канал три и ТВ Телеканал А1). 

Во декември 2018 година, Советот на Агенцијата донесе одлука со која одобри промена во 

сопственичката структура на локалната радиостаница Пулс од Неготино. Согласно побараната 

промена, нов сопственик на овој радиодифузер стана лицето Марјан Тодоров, кое веќе беше 

сопственик на ТВ КТВ. До крајот на годината оваа промена не беше реализирана во Централниот 

регистар на Република Македонија.  

Табела 9: Сопственици на повеќе од еден радиодифузер 

Назив/име и презиме на сопственик радиодифузер учество 

Трговско друштво со ограничена  

одговорност за промет и услуги АЛФА СКОП ДОО 

експорт-импорт Скопје 

ТВ Алфа 100% 

ТВ Скопје3 99,98% 

Друштво за трговија и услуги МЕДИА       

ВОРЛД НЕВС ДООЕЛ Скопје 

ТВ Шења 100% 

ТВ Ера 100% 

Друштво за консалтинг и посредување  

НВСП ДООЕЛ Скопје 

ТВ К Три4 100% 

РА Слободна Македонија5 100% 

Друштво за услуги ЕМПЕРИЈАН ВИЗИОН 

 ДООЕЛ Скопје 

ТВ Канал три6 100% 

ТВ Телеканал А17 100% 

Ристо Гоговски 
ТВ Наша 100% 

РА РФМ 100% 

Мунир Мехдиу 
ТВ Ускана еден 100% 

ТВ Ускана медиа 100% 

Дарко Гелев 
РА Метрополис 50,04% 

РА Сити 100% 

 

Во табелата погоре се претставени податоци за називот на правните лица, односно името и 

презимето на физичките лица кои во 2018 година се јавуваа како сопственици на повеќе од еден 

                                                           
2 Ова правно лице беше сопственик на ТВ Канал три и на ТВ Телеканал А1. ТВ Канал три  се откажа од дозволата во јануари 2018 
година, а на ТВ Телеканал А1 Советот на Агенцијата и ја одзеде дозволата за телевизиско емитување во март 2018 година. 
3 Дозволата беше одземена со Одлука бр.05-54 од 27.02.2019 година 
4 Дозволата беше одземена со Одлука бр.08-66 од 27.02.2019 година 
5 Дозволата беше одземена со Одлука бр.08-260 од 17.05.2018 година 
6 Дозволата престана да важи по сила на закон откако радиодифузерот во Агенцијата достави писмена изјава дека 
престанува со емитување програма. Со Решение бр.08-5 од 05.01.2018 година, овој радиодифузер беше избришан од 
регистарот на радиодифузери што емитуват телевизиска програма.  
7 Дозволата беше одземена со Одлука бр.08-131 од 29.03.2018 година 
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радиодифузер, како и податоци за процентот на учество во сопственичката структура на 

радиодифузерите. 

 

4. ПРОМЕНИ ВО СОПСТВЕНИЧКАТА СТРУКТУРА НА 
РАДИОДИФУЗЕРИТЕ ВО 2018 ГОДИНА 

 

Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ги обврзува радиодифузерите да ја 

известат Агенцијата пред да спроведат било каква промена во сопственичката структура. 

Освен тоа, тие не смеат да спроведат промена пред истата да биде одобрена од страна на 

Агенцијата. 

Во 2018 година, врз основа на претходно доставени известувања за промена на 

сопственичката структура, Советот на Агенцијата донесе седум одлуки со кои дозволи 

промени во сопственоста и една одлука со која ја забрани планираната промена.  

Откако констатираше дека со планираните промени не се прекршуваат одредбите од 

ЗААВМУ, односно дека со нив не се создава недозволена медиумска концентрација во 

смисла на овој закон и дека тие не се спротивни на забраните од членовите 34, 35 став 2 

или 38, Советот ги одобри промените на три телевизиски станици и на четири 

радиостаници. Станува збор за следните раадиодифузери: 

 Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани; 

 Трговско радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп; 

 Трговско радиодифузно друштво АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово;  

 Трговско радиодифузно друштво ЕНЏЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип;   

 Трговско радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје;   

 Трговско радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга; 

 Трговското радиодифузно друштво РАДИО ПУЛС ДООЕЛ Неготино. 
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Табела 10: Промени на сопственичката структура на радиодифузерите во 2018 година 

Сопственичка структура пред промената  Сопственичка структура по промената  

1. Трговско радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани 

Благој Ситновски - 100% Тони Ајтовски - 100% 

2. Трговско радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп 

Бранкица Мавчева - 100% 

Бранкица Мавчева - 49% 

Друштво за трговија и услуги ФИНИНВЕСТ 

КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - 51% 

3. Трговско радиодифузно друштво АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово 

Авни Исени 100% 
Акционерско друштво ТВ КЛАН, Република 

Албанија - 100% 

4. Трговско радиодифузно друштво ЕНЏЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип 

Иле Митов - 100% 
Друштво за продукција, услуги и трговија 

ЕНЏЕЛС ПЛУС ДООЕЛ Штип - 100% 

5. Трговско радиодифузно друштво КЛУБ ФМ ДОО Скопје 

Љупчо Петрески - 66% 

Ѓорѓи Савев – 34% 

Елена Петреска - 66% 

Ѓорѓи Савев – 34% 

6. Трговско радиодифузно друштво РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга 

Мугни Арифи - 100% Љулвере Туда - 100% 

7. Трговско радиодифузно друштво РАДИО ПУЛС ДООЕЛ Неготино 

Зоран Илиевски - 100% Марјан Тодоров - 100% 
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Во 2018 година, Советот на Агенцијата донесе одлука со која забрани промена во 

сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ 

ДОО Свети Николе, затоа што предложената промена беше спротивна на членовите 39 

(Недозволена медиумска концентрација), 36 (Поврзани лица) и 37 (Ограничувања за 

стакнување сопственост) од ЗААВМУ. Имено, овој радиодифузер во јули до Агенцијата 

достави Известување за промена на сопственичката структура, со кое побара согласност за 

истапување на еден од сопствениците - ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Скопје, и за пристапување на правното лице Друштво за трговија и услуги ФИНИНВЕСТ 

КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. Единствен основач (и управител) на ова правно лице 

беше физичкото лице Цветан Настевски од Скопје, кое истовремено се јавуваше и како 

основач на Друштво за продукција, маркетинг и услуги АРТ КОМУНИКЕЈШН ДООЕЛ Прилеп, 

чија приоритетна дејност/главна приходна шифра беше 59.11 – Дејности на производство 

на филмови, видеофилмови и телевизиска програма. Во членот 39 од ЗААВМУ сосема јасно 

е утврдено дека е забранета концентрација помеѓу радиодифузерите и друштвата за 

филмска продукција. Поточно, во него е пропишано дека недозволена медиумска 

концентрација, во смисла на овој закон, се смета дека постои кога физички или правни 

лица кои се основачи на радиодифузери, како и физички лица носители на функции на 

управување во радиодифузери се јавуваат истовремено како основачи на друштво за 

филмска продукција. Имајќи го предвид фактот дека со одобрување на оваа промена би се 

создала недозволена медиумска концентрација во смисла на тоа што лицето Цветан 

Настевски, како единствен содружник и управител на Друштвото за трговија и услуги 

ФИНИНВЕСТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, преку целосна контрола врз капиталот и 

одлуките во ова друштво би влијаел директно врз финансирањето, деловното работење и 

одлучувањето на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, а истовремено тој се 

јавуваше како основач и управител на Друштвото за продукција, маркетинг и услуги АРТ 

КОМУНИКЕЈШН ДООЕЛ Прилеп, регистрирано за производство на филмови, видеофилмови 

и телевизиска програма, Советот на Агенцијата донесе одлука и ја забрани предложената 

промена на сопственичката структура. 
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5. НЕДОЗВОЛЕНА МЕДИУМСКА КОНЦЕНТРАЦИЈА 
 

Во 2018 година Советот на Агенцијата донесе пет одлуки за покренување постапки за 

утврдување постоење недозволена медиумска концентрација.  

Четири од нив беа запрени поради тоа што по поведувањето на постапката, во процесот 

на испитување на сознанијата за евентуално постоење недозволена медиумска 

концентрација, радиодифузерите преземаа активности со кои ги отстранија причините 

заради кои постапките беа покренати,  поради што понатамошното водење на овие 

постапки беше беспредментно. Станува збор за следните радиодифузери: ТРД ЕНЏЕЛС ФМ 

ДООЕЛ Штип; ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип; ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје и ТРД Вижн БМ-ТВ 

КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп. 

Со петтата постапка, која беше покрената за Друштвото со ограничена одговорност за 

радио-дифузија Митаноски Веле СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ,  беше утврдено постоење на 

недозволена медиумска концентрација.  

 Постапката за утврдување постоење недозволена медиумска концентрација кај ТРД 

ЕНЏЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип беше поведена врз основа на податоци коишто во Агенцијата 

ги достави ТРД Радио КАНАЛ 77 ДООЕЛ Штип, а според кои сопственикот на ТРД ЕНЏЕЛС 

ФМ ДООЕЛ Штип, лицето Иле Митов, е поврзано лице во смисла на ЗААВМУ со основачот 

на операторот на електронска комуникациска мрежа Трговско радиодифузно друштво 

кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип, што е спротивно на член 37 став 5 од ЗААВМУ. 

Со цел до крај да се испита основаноста на сознанијата за евентуално постоење 

недозволена медиумска концентрација, Советот на Агенцијата донесе одлука за 

поведување постапка за утврдување на постоење недозволена медиумска концентрација 

по службена должност кај ТРД ЕНЏЕЛС ФМ ДООЕЛ Штип и му наложи на радиодифузерот, 

во рок од 45 дена од денот на приемот на оваа одлука, до Агенцијата да ги достави сите 

податоци од значење за одлучувањето. Во меѓувреме, а по претходно добиена согласност 

од страна на Агенцијата, лицето Иле Митов истапи од сопственоста на ТРД ЕНЏЕЛС ФМ 

ДООЕЛ Штип, со што беа отстранети причините за водење на постапката за утврдување 

постоење недозволена медиумска концентрација, поради што Советот на Агенцијата донесе 

решение со кое беше запрена претходно поведената постапка. 



31 
 

 Постапката за утврдување постоење недозволена медиумска концентрација кај ТРД 

24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип Агенцијата ја поведе врз основа на податоци добиени од РА 

Канал 77, а според кои телевизијата и операторот на јавна електронска комуникациска 

мрежа - Трговското радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип 

(Телекабел), се поврзани лица во смисла на ЗААВМУ. Со донесување на одлуката за 

поведување на оваа постапка, од ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип беше побарано да ги достави 

сите податоци од значење за одлучувањето на Агенцијата, а за да се обезбедат релевантни 

материјални докази за да може до крај да се испита основаноста на сознанијата за 

евентуално постоење недозволена медиумска концентрација, Агенцијата се обрати и до 

Управата за јавни приходи. При испитување на сознанијата Агенцијата изврши увид и во 

податоците на Интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република 

Македонија, при што констатираше дека основачите и управителот на ТВ 24 Вести, како и 

самиот радиодифузер, истовремено не се јавуваат како основачи на оператор на 

електронски комуникациски мрежи кој обезбедува реемитување или емитување на 

радио/телевизиски програми, односно дека не постои прекршување на член 39 став 1 

алинеја 5 и став 2 алинеја 6 од ЗААВМУ. Со оглед на тоа што целокупната прибавена 

документација не обезбедуваше релевантни материјални докази дека постои недозволена 

медиумска концентрација кај ТРД 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип, Советот на Агенцијата донесе 

решение со кое ја запре покренатата постапка кај овој радиодифузер. 

 

 Причината поради која беше покрената постапката за утврдување постоење 

недозволена медиумска концентрација кај ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје беше тоа што 

управителот на радиодифузерот - лицето Васко Ефтов, се јавуваше истовремено како 

основач на Друштво за продукција, производство, трговија, транспорт и услуги 

ПРОДУКЦИЈА ЕФТОВ Васко ДООЕЛ Скопје, чија приоритетна дејност беше 59.11 – дејности 

на производство на филмови, видеофилмови и телевизиска програма, што е спротивно на 

член 39 став 1 алинеја 5 од ЗААВМУ. Имено, во членот 39 од овој закон е утврдено дека 

„недозволена медиумска концентрација, во смисла на овој закон, постои кога физички или 

правни лица кои се основачи на радиодифузери, како и физички лица носители на функции 

на управување во  радиодифузери се јавуваат истовремено како:...- основачи на друштво 

за филмска продукција...“. Имајќи ја предвид сторената повреда на законот, Агенцијата, 

постапувајќи согласно членот 43, по службена должност поведе постапка за утврдување 
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постоење недозволена медиумска концентрација и побара од ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, 

во рок од 45 дена од денот на приемот на Одлуката за поведување на постапката, да ги 

достави сите податоци од значење за одлучувањето. Радиодифузерот во меѓувреме ја 

извести Агенцијата дека се преземени сите потребни дејствија за отстранување на 

недозволената медиумска концентрација, односно дека лицето Васко Ефтов повеќе не е 

основач на Друштвото за продукција, производство, трговија, транспорт и услуги 

ПРОДУКЦИЈА ЕФТОВ Васко ДООЕЛ Скопје. Имајќи предвид дека со ова беа отстранети 

причините за водење на постапката за утврдување постоење недозволена медиумска 

концентрација кај ТРД АЛФА ТВ ДООЕЛ Скопје, Советот на Агенцијата донесе решение за 

запирање на постапката.   

 

 Постапката за утврдување постоење недозволена медиумска концентрација кај ТРД 

Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп беше поведена поради тоа што сопственикот 

на Друштвото за трговија и услуги ФИНИНВЕСТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, кое е 

сопственик на радиодифузерот, се јавуваше истовремено како основач на Друштво за 

продукција, маркетинг и услуги АРТ КОМУНИКЕЈШН ДООЕЛ Прилеп, кое се занимаваше со 

дејности на производство на филмови, видеофилмови и телевизиска програма, што е 

спротивно на член 39 став 1 алинеи 1 и 5, член 36 и член 37 став 5 од ЗААВМУ. Оваа 

постапка беше запрена откако во октомври 2018 година, поради ликвидација, Друштвото 

за продукција, маркетинг и услуги АРТ КОМУНИКЕЈШН ДООЕЛ Прилеп беше избришано од 

трговскиот регистар и регистарот на други правни лица.  

 Агенцијата ја поведе постапката за утврдување постоење недозволена медиумска 

концентрација кај СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ поради тоа што основачот на овој 

радиодифузер, физичкото лице Сашо Митаноски, се јавуваше истовремено како основач на 

Друштво за производство, трговија и услуги ФИЛ ПРОДУКЦИЈА 2018 ДООЕЛ Охрид, со 

учество од 100% во основната главнина. Според тековната состојба, приоритетна 

дејност/главна приходна шифра на ова правно лице беше 73.11 – Агенција за маркетинг, 

што е спротивно на член 39 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни 

медиумски услуги. По испитувањето на сознанијата, во август 2018 година, Агенцијата 

донесе Одлука со која утврди постоење на недозволена медиумска концентрација кај овој 

радиодифузер и му наложи во рок од 90 дена од денот на приемот на оваа Одлука да ја 

отстрани недозволената медиумска концентрација и да ја усогласи својата сопственичка 
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структура со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

Радиодифузерот постапи по одлуката во утврдениот рок. 

 

6. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ИЗДАВАЧИТЕ НА 
ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ 

 

За да се обезбеди транспарентност на сопственоста на издавачите на печатени медиуми, 

Законот за медиуми предвидува обврска за нив - податоците за сопственичката структура, 

односно податоците за називот и седиштето на правните лица или името и местото на 

престојување на физичките лица кои се сопственици на акции или на удел кај издавачот 

на медиумот, со податоци за процентот на акциите или уделот кој го стекнале и датумот на 

стекнување, да ги објават во најмалку еден дневен весник, еднаш годишно, најдоцна до 31 

март во тековната година и исечок од објавата да и достават на Агенцијата во рок од 15 

дена од денот на објавувањето.  

Во 2018 година, од вкупно 25 издавачи на печатени медиуми, оваа обврска во утврдениот 

рок не ја исполни само еден - Друштвото за издавачка дејност БИРО ПРЕС ДОО Скопје, 

издавач на месечниот магазин „Порта3“.  Меѓутоа, откако беше писмено опоменет, истиот 

го усогласи своето работење со Законот за медиуми во дополнително утврдениот рок од 

страна на Агенцијата. 

Во табелата подолу се претставени податоците за основачите на издавачите на печатените 

медиуми кои во периодот на изработка на овој Извештај се евидентирани во регистарот кој 

го води Агенцијата, со податоци за процентот на учество во основната главнина на секој 

од нив и за називот на весникот, односно магазинот што го издаваат.  
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Табела 11: Сопственици на издавачите на печатени медиуми 

Издавач  Сопственици  весник/магазин 

Друштво за производство, промет 

и услуги РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ 
увоз-извоз Скопје  

РЕПРО ОНЕ ЛИМИТЕД, Девствени 

Острови - 100% 
„Нова Македонија“ 

Друштво за издавање и маркетинг 

СЛОБОДЕН ПЕЧАТ ДОО Скопје 

Александар Родиќ, Белград - 50%                            

Мирослав Јовановиќ, Скопје - 50% 
„Слободен печат“ 

Друштво за издавање и маркетинг 

ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ Скопје 
Сашо Богдановски, Скопје - 100% „Вечер“ 

Друштво за новинско издавачка 
дејност, трговија и услуги КОХА 

ПРОДУЦТИОН ДОО Скопје 

Лирим Дулови, Скопје - 60%                                         
Арбен Раткоцери, Скопје - 40% 

„Коха“ 

Трговско друштво за новинско 

издавачка дејност трговија 

производство и услуги  КАПИТАЛ 
МЕДИА ГРОУП ДОО увоз-извоз 

Скопје 

Љупчо Зиков, Штип - 6.09%                                           
Друштво за производство, трговија и 

услуги КАМБУРИС И БАРБА ДОО увоз-
извоз Скопје - 41.39%                                                

Репро Оне  Лимитед АД Тортола, 
Британски Девствени Острови - 51%                                                 

Гордана Стојановска-Ицевска, Скопје-

1.52% 

„Капитал“ 

Друштво за новинско издавачка 

дејност МЕДИА ПЛУС ФОКУС 

ДООЕЛ Скопје 

Јадранка Костова, Скопје - 100% „Фокус“ 

Друштво за новинарство и 

издаваштво МЕДИЈА ПРЕС ВМ 
ДООЕЛ увоз-извоз Битола 

Васка Младеновска, Битола – 100%     „Битолски весник“ 

Друштво за издавачка дејност 
трговија и услуги КОЛОР МЕДИА 

ДООЕЛ Скопје 

Новинско Издавачко Друштво “Колор 
Медиа Интернатионал“, Нови Сад - 

100% 

„Лековити билки“ 

„Диета хроно&кето“ 

Друштво за издавачка 
дејност,трговија и услуги ГЛОБАЛ 

МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје 

Александар Попов, Скопје - 100% 
„Unique“ 

“Auto Focus“ 

Друштво за реклама и издаваштво 
АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт 

Скопје 

Виктор Кошевалиски, Скопје- 100% 
„М Магазин/Авто 

плус“ 

Друштво за производство, трговија 

и услуги ЈЕНИ БАЛКАН ДООЕЛ 
експорт-импорт Скопје 

Муртеза Сулооџа, Скопје - 100% 

„Јени Балкан“ 

„Бахче“ 

„Јени Балкан 

Хафтал`к Билтен“ 

Друштво за трговија, издаваштво и 
консалтинг АТВ МЕДИА КОМПАНИ 

увоз-извоз ДООЕЛ Скопје 

Фејзи Ајдари, Куманово - 100% „Лајм“ 

Друштво за трговија, услуги и 

издавачка дејност ЕУРО-МАК 

КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Скопје 

Весна Јовановска, Скопје - 68.5%                                 
Зоран Јовановски, Скопје - 31.5% 

„Економија и 
бизнис“ 

Друштво за услуги АНТИЌ МЕДИА 

ДООЕЛ Скопје 
Ружица Антиќ, Скопје - 100% „Портрет“ 
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Друштво за производство, трговија 

и услуги МЕДИУМ БОЈА 43 ДООЕЛ 
увоз-извоз Штип 

Иванчо Бојаџиски, Штип - 100% „Штипски глас“ 

Друштво за производство, трговија 

и услуги КОЛОР МЕДИА ПЛУС ДОО 
Скопје 

Александар Наков, Скопје - 51%                                                  

Јована Стојменовиќ, Скопје - 49% 

“Руски доктор“ 

„Добра храна“ 

„Убавина и здравје“ 

„Story“ 

„Home Style“ 

Друштво за издавачка дејност 
БИРО ПРЕС ДОО Скопје 

Александар Белев, Скопје - 5%                                          

Љупчо Атанасовски, Скопје - 5%                                      
Виктор Каранфилов, Скопје - 10%                                      

Филип Филипоски, Скопје - 5%                                          
Гоце Адамчески, Скопје - 5%                                                

Предраг Мојсовски, Скопје - 5%                                          
Стефан Каратуков, Скопје - 5%                                           

Елена Филипоска, Скопје - 5%                                       

Горан Јовановски, Скопје - 5%                                          
Весна Гогова, Скопје - 4%                                                   

Емилија Петровска, Скопје - 9%                                         
Александра Петровска, Скопје - 9%                              

Коста Костов, Скопје - 10%                                                       

Сандра Дончева, Скопје - 9%                                             
Вања Дончева , Скопје - 9% 

„Порта 3“ 

Друштво за графички услуги и 
трговија АРС ЛАМИНА ДОО Скопје 

Дарко Фиданоски, Скопје - 50%                            
Слободан Голубовски, Скопје - 50% 

„Мини Либи“ 

„Либи“ 

„Мини Либи“                   

(алб. јазик) 

„Либи“                              
(алб. јазик) 

Друштво за издавање на весници 
ИНДЕПЕНДЕНТ БАЛКАН ЊУС 

АГЕНСИ ДОО Скопје 

Спиридон Сидерис, Атина - 95%                           

Николаос Фрагопулос, Серон - 5% 
„Независен весник“ 

Културно Здружение ВИЗИОНИ М 

Скопје 
Исмаил Бериша, Скопје - претседател  „Шења“ 

Друштво за маркетиншки услуги 

МАРМАКС СТЕП ДООЕЛ Скопје 
Костадин Андоноски, Прилеп - 100% „Скопско Ехо“ 

Друштво за издавачка дејност, 

трговија и услуги ЗЕНИТ ПРЕС 
ПЛУС увоз извоз ДОО Прилеп 

Светлана Ристеска, Прилеп – 50% 

Љупчо Мургоски, Прилеп – 50% 
„Зенит“ 

 

Само три издавачи на печатени медиуми се во сопственост на правни лица: РЕПРО ПРИНТ 

ДООЕЛ од Скопје кое го издава дневниот весник „Нова Македонија“, КАПИТАЛ МЕДИА 

ГРОУП ДОО од Скопје кое го издава неделникот „Капитал“ и КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ од 

Скопје кое издава два печатени медиуми.   
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Сопственичка поврзаност постои само помеѓу издавачите на „Нова Македонија“ и на 

„Капитал“. Имено, друштвото РЕПРО ОНЕ ЛИМИТЕД, регистрирано на Британските 

Девствени Острови поседува 100% од сопственоста на издавачот на „Нова Македонија“ и 

51% од сопственоста на издавачот на „Капитал“. 

 

 

 

 

 

 

 

НИП “Колор Медиа Интернатионал од Нови Сад, поседува 100% од сопственоста на 

Друштвото за издавачка дејност трговија и услуги КОЛОР МЕДИА ДООЕЛ Скопје.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Податоците за сопствениците на двете правни лица регистрирани во Србија се обезбедени 

од веб страницата на Агенцијата за стопански регистри (www.apr.gov.rs пристапено на 

25.04.2019 година). 

  

РЕПРО ПРИНТ ДООЕЛ (Нова Македонија) 

РЕПРО ОНЕ ЛИМИТЕД 

Друштво за 

производство, трговија и 

услуги КАМБУРИС И 

БАРБА ДОО увоз-извоз 

Скопје  

Љупчо Зиков Гордана 

Стојановска -

Ицевска 

КАПИТАЛ МЕДИА ГРОУП 

1,52% 

6,09% 
51% 

41,39% 

100% 

Ленче Зикова 

50% 

50% 

КОЛОР МЕДИА ГРОУП СКОПЈЕ 

КОЛОР МЕДИА ИНТЕРНАЦИОНАЛ, Нови Сад 

КОЛОР ПРЕС ГРУП 1992, Нови Сад 

Роберт Чобан, Нови Сад Велибор Ѓуровиќ, Нови Сад 

50% 50% 

100% 

100% 

100% 

http://www.apr.gov.rs/


37 
 

7. ЗАКЛУЧОЦИ  

 

Најголем дел од македонските телевизии, радија и печатени медиуми се во сопственост на 

физички лица.  

Од вкупно 49 телевизиски станици – само 14 се во сопственост на правни лица, и тоа 

најголем дел од нив се телевизиски станици кои емитуваат програма на државно ниво. 

Имено, девет од вкупно 12 телевизии на државно ниво, четири од осумнаесетте регионални 

телевизии и само една од деветнаесетте локални телевизии се во сопственост на правни 

лица.  

Речиси сите комерцијални радиостаници што емитуваат програма се во сопственост на едно 

или повеќе физички лица. Правни лица се сопственици на само шест радиостаници - една 

на државно ниво, две регионални и три локални радиостаници. 

Од вкупно 22 издавачи на печатени медиуми, 19 се во сопственост на едно или повеќе 

физички лица, а сопствениците само на три издавачи се правни лица.  

Странски физички или правни лица се сопственици на удели кај десет издавачи на медиуми: 

четири телевизии (ТВ Алфа – од Србија и Унгарија; ТВ Компани 21 – од Косово, ТВ Клан – 

од Албанија и ТВ 24 Вести – од Австрија), една радиостаница (РА Урбан ФМ – од Финска и 

од Кина) и пет издавачи на печатени медиуми (Репро Принт и Капитал Медиа Гроуп – од 

Девствени острови, Слободен печат и Колор медиа – од Србија и Индепендент Балкан Њус 

Агенси – од Грција).  

Во 2018 година, четири правни и три физички лица се јавуваа како сопственици на повеќе 

од еден радиодифузер. Во моментот на завршување на овој извештај (јуни 2019 година) 

интеграција на капиталот постои само помеѓу: 1. телевизијата на државно ниво ТВ Шења 

и регионалната ТВ Ера; 2. телевизијата на државно ниво Наша ТВ и регионалната 

радиостаница РФМ; 3. регионалната ТВ Ускана еден и локалната ТВ Ускана Медиа и 4. 

радиостаницата на државно ниво Метрополис и регионалната радиостаница Сити.    

Во 2018 година, Агенцијата донесе вкупно седум одлуки со кои одобри да се спроведе 

промена на сопственичката структура на три телевизии и четири радиостаници. Исто така, 
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донесе и една одлука со која забрани да се спроведе планираната промена на една 

радиостаница, поради тоа што констатираше дека со нејзиното спроведување би се  

создала недозволена медиумска концентрација. Оваа година не беше констатирано ниту 

едно прекршување на членот 41 од ЗААВМУ, односно ниту еден радиодифузер не спроведе 

промена на сопственичката структура без претходно да ја извести Агенцијата.  

Истата година, Агенцијата поведе вкупно пет постапки за утврдување постоење 

недозволена медиумска концентрација. Четири од нив беа запрени поради тоа што во текот 

на постапките радиодифузерите ги отстранија причините поради кои тие беа поведени, а 

една заврши со утврдување недозволена медиумска концентрација. Во рокот утврден со 

ЗААВМУ овој радиодифузер го усогласи своето работење со законските одредби, односно 

ја усогласи својата сопственичка структура. 


