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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА          
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ  
Уп1 Бр.02-418 
08.08.2018 година 
С к о п ј е 
 
 
 

               Врз основа на член 18 став 1 алинеја 6, член 20 став 1 алинеи 10 и 13, а во врска со член 39, 40 и 43 
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 и 132/17), и член 88 од Законот за општата управна постапка 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), согласно Заклучокот на Советот бр.02-3600/5 од 
08.08.2018 година, Советот на Агенцијата на својата 33-та седница, одржана на 08.08.2018 година, ја донесе 
следната: 
 
 

Одлука 
за утврдување постоење на недозволена медиумска концентрација 

 
 

1. СЕ УТВРДУВА постоење на недозволена медиумска концентрација кај Друштвото со ограничена 
одговорност за радио-дифузија Митаноски Веле СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ, затоа што физичкото лице 
Сашо Митаноски кое е основач на Друштвото со ограничена одговорност за радио-дифузија Митаноски Веле 
СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ, се јавува истовремено и како основач на Друштвото за производство, трговија 
и услуги ФИЛ ПРОДУКЦИЈА 2018 ДООЕЛ Охрид, чија приоритетна дејност/главна приходна шифра е 73.11 – 
Агенција за маркетинг.  

 
2. МУ СЕ НАЛОЖУВА на Друштвото со ограничена одговорност за радио-дифузија Митаноски Веле 

СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ, во рок од 90 дена од денот на приемот на оваа Одлука, да ја отстрани 
недозволената медиумска концентрација и да ја усогласи својата сопственичка структура со одредбите од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

 
3. Оваа Одлука е конечна. 

 

 

О б р а з л о ж е н и е 

  Согласно член 40 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги е надлежна да утврдува постоење на недозволена медиумска 
концентрација согласно овој закон. Согласност со член 18 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и член 51 став 3 алинеја 1 од Законот за општата управна постапка, 
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Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 26-та седница одржана на 12.06.2018 
година донесе Одлука за поведување на постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска 
концентрација по службена должност кај Друштвото со ограничена одговорност за радио-дифузија Митаноски 
Веле СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ (Уп1 бр.02-336 од 12.06.2018 година). Постапката беше поведена поради 
тоа што при проверка на податоците на Интернет дистрибутивниот ситем на Централниот регистар на 
Република Македонија, Агенцијата констатираше дека основачот на овој радиодифузер, физичкото лице 
Сашо Митаноски, се јавува истовремено и како основач на Друштвото за производство, трговија и услуги ФИЛ 
ПРОДУКЦИЈА 2018 ДООЕЛ Охрид, со учество од 100% во основната главнина на правното лице. Според 
тековната состојба, приоритетна дејност/главна приходна шифра на ова правно лице е 73.11 – Агенција за 
маркетинг, што е спротивно на член 39 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. Имено, во овој член 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 реклама и пропаганда...“. Во Националната класификација на дејности, дејностите реклама 
и пропаганда се класифицирани во одделот 73 – „Маркетинг (реклама и пропаганда) и истражување на 
пазарот“. Во групата 73.1 - Маркетинг (реклама и пропаганда) се дефинирани две класи 73.11 - Агенција за 
маркетинг и 73.12 – Огласување преку медиуми. 

Согласно членот 43 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Агенцијата побара од 
Друштвото со ограничена одговорност за радио-дифузија Митаноски Веле СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ, во 
рок од 45 дена од денот на приемот на Одлуката за поведување на постапка за утврдување на постоење на 
недозволена медиумска концентрација по службена должност, да ги достави во Агенцијата сите податоци од 
значење за одлучувањето. Според повратницата од Македонска пошта, понапред цитираната Одлука беше 
примена од страна на радиодифузерот на 13.06.2018 година. На 16.07.2018 година, Друштвото за 
производство, трговија и услуги ФИЛ ПРОДУКЦИЈА 2018 ДООЕЛ Охрид ја извести Агенцијата (допис бр.02-
336) дека „поведена е постапка за комплетно затворање на ФИЛ Продукција 2018 ДООЕЛ од Охрид“ и дека 
„по комплетирањето на постапката, ќе ве известиме за комплетното затворање на правниот субјект“. 
Меѓутоа, заклучно со 30.07.2018 година од страна на Друштвото со ограничена одговорност за радио-
дифузија Митаноски Веле СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ, не беа доставени бараните податоци. На 
03.08.2018 година, стручната служба на Агенцијата изврши проверка на податоците во Интернет 
дистрибутивниот систем и констатираше дека физичкото лице Сашо Митаноски кое е основач на Друштвото 
со ограничена одговорност за радио-дифузија Митаноски Веле СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ, сеуште 
истовремено се јавува и како основач на Друштвото за производство, трговија и услуги ФИЛ ПРОДУКЦИЈА 
2018 ДООЕЛ Охрид, чија приоритетна дејност/главна приходна шифра е 73.11 – Агенција за маркетинг, што е 
спротивно на член 39 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно дека 
радиодифузерот не ја отстранил недозволената медиумска концентрација и не ја усогласил својата 
сопственичка структура со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  
  Следствено на наведеното, се донесе одлука со која се утврди постоење на недозволена 
медиумска концентрација кај Друштвото со ограничена одговорност за радио-дифузија Митаноски Веле 
СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ, затоа што физичкото лице Сашо Митаноски кое е основач на Друштвото со 
ограничена одговорност за радио-дифузија Митаноски Веле СУПЕР РАДИО Охрид ДООЕЛ, се јавува 
истовремено и како основач и на Друштвото за производство, трговија и услуги ФИЛ ПРОДУКЦИЈА 2018 
ДООЕЛ Охрид, чија приоритетна дејност/главна приходна шифра е 73.11 – Агенција за маркетинг, што е 
спротивно на член 39 став 1 алинеја 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и му се 
наложи согласно член 43 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски во рок од 90 дена од 
денот на приемот на оваа Одлука, да ја отстрани недозволената медиумска концентрација и да ја усогласи 
својата сопственичка структура со одредбите од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во 
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спротивно Агенцијата ќе постапи согласно член 82 став 1 алинеја 7 од Законот за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги. Оваа одлука е конечна. Против оваа одлука дозволена е тужба за поведување на 
управен спор пред надлежен суд. Тужбата за поведување на управен спор се поднесува во рок од 30 дена 
од денот на приемот на одлуката. 
 
 Врз основа на погоренаведено, се донесе одлука како во диспозитивот. 

  
           Агенција за аудио и аудиовизуелни 

                                                                                                    медиумски услуги  
                                                                     Претседател на Советот, 

                                                              Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р 
 
 
Правна поука: Против оваа одлука дозволена е тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд. 
Тужбата за поведување на управен спор се поднесува во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката. 
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