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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И  
АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ 
УП 1 Бр.08-391 
12.09.2018 година 
С к о п ј е                                                                                                                                    
            

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 20 и член 20 став 1 алинеја 10 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), а во врска со 
член 76 ставови 3, 4 и 6 од истиот Закон, член 39 став 3 од Законот за општата 
управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), член 15 став 
1 алинеја 19 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, 
постапувајќи по Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс 
за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ 
ВИЗИЈА ДОО Прилеп и Цветан Настевски од Скопје, Уп1 бр.08-391 од 19.07.2018 
година, со дополнување од 30.07.2018 година, а согласно Заклучокот бр.02-4006/3 од 
12.09.2018 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
на 38-та седница одржана на 12.09.2018 година, го донесе следното: 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за отфрлање на барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен 

конкурс за телевизиско емитување  
 

 
1. СЕ ОТФРЛА Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен 

конкурс за телевизиско емитување на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ 
КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп и Цветан Настевски од Скопје, Уп1 бр.08-391 од 
19.07.2018 година, со дополнување од 30.07.2018 година, поради тоа што истото е 
нецелосно и нејасно, односно не е уредно пополнето и не ги содржи сите податоци кои 
се предвидени во член 76 ставови 3 и 4 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). 
 

2. Решението се објавува на веб страницата на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги.  

 
3. Ова Решение е конечно. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
До Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 19.07.2018 

година, доставено е Барање за доделување на дозвола без објавување на јавен 
конкурс за телевизиско емитување од Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ 
КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп и Цветан Настевски од Скопје, Уп1 бр.08-391 од 
19.07.2018 година, со придружна документација. 
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Од страна на Стручната служба на Агенцијата, по приемот на Барањето за 
доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување 
Уп1 бр.08-391 од 19.07.2018 година со придружна документација, беше утврдено дека 
кон истото потребно е да биде доставен Образец за технички и просторни услови, за 
што на 24.07.2018 година, Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ 
ВИЗИЈА ДОО Прилеп беше известено по електронски пат. Бараниот Образец за 
технички и просторни услови беше доставен до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги на 30.07.2018 година. 

По доставувањето на Образецот за технички и просторни услови (Уп1 бр.08-391 
од 30.07.2018 година), Стручната служба на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги пристапи кон разгледување на Барањето за доделување на дозвола 
без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување Уп1 бр.08-391 од 
19.07.2018 година, со придружна документација и дополнување од 30.07.2018 година, 
при што констатираше дека истото е нецелосно и нејасно, односно не е уредно 
пополнето и не ги содржи сите податоци кои се предвидени во член 76 ставови 3 и 4 
од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

Имено, при разгледување на Барањето за доделување на дозвола без 
објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување Уп1 бр.08-391 од 19.07.2018 
година со придружна документација, констатирани се повеќе недостатоци. 
Меѓудругото, од податоците наведени во Барањето и придружната документација, не 
е јасно кој е подносител на истото, односно дали е тоа Трговското радиодифузно 
друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп, лицето Цветан Настевски од 
Скопје (кое е и управител на напред наведениот радиодифузер), или пак Друштвото за 
трговија и услуги ФИНИНВЕСТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (кое се јавува 
како сосопственик на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА 
ДОО Прилеп). Исто така, во потточката 5.5 од Барањето не е прецизиран 
радиодифузниот регион за вршење на дејноста, а во потточката 5.7 наведен е  рок за 
започнување на вршење на дејноста кој не соодветствува со законски утврдениот рок 
во член 76 став 7 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  
 Предметното Барање, се увиде дека има и повеќе недостатоци поврзани со 
документите кои се однесуваат на програмскиот дел од Барањето. Па така, формално 
документацијата ги содржи трите барани документи: Образецот за програмски 
концепт, Детална програмска шема прикажана ден по ден и Опис на планираните 
програмски содржини. Формално и податоците прикажани во Образецот, во точка 4, се 
во рамки на избраниот формат, сервис со претежно забавен општ формат. Но, во 
трите наведени документи, кои меѓусебно треба да се усогласени, се утврди дека 
постојат големи разлики во прикажаните податоци, како и дека неделната програмска 
шема не е усогласена со наведената структура на програмата во Образецот и со 
Описот на сите планирани содржини, не соодветствува со документот - Опис на сите 
планирани програмски содржини/емисии наведени во програмската шема и не е 
прегледна. Исто така во однос на овој дел, се утврди дека помеѓу податоците 
прикажани во Неделната програмска шема и податоците по видови програми што се 
внесени во табелата од точка 4 од Образецот за програмски концепт постои голема 
неусогласенот. Освен наведеното, во Образецот за програмски концепт констатирани 
се и други недостатоци кои Агенцијата детално ги наведе во Известувањето Уп1 бр.08-
391 од 09.08.2018 година доставено до Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-
ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп и Цветан Настевски од Скопје. 

При разгледувањето на поднесеното предметно Барање се утврди дека кон 
истото е доставен Преддоговорот за емитување на програмскиот сервис склучен со 
оператор на јавна електронска комуникациска мрежа, меѓутоа истиот не е заверен на 
нотар, согласно член 76 став 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

Исто така, се констатираше дека кон предметното Барање не се доставени ни 
потребните прилози/податоци во однос на следните понудени услови, и тоа: во однос 
на делот на понудените технички услови се утврди дека не е доставен технички 
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проект, во однос на делот за минималните кадровски услови дека не се доставени 
податоци од кои ќе може да се оцени дали се исполнети минималните кадровски 
услови, а во однос на делот на понудените финансиски услови се утврди дека не се 
доставени документи за финансиската способност за остварување на дејноста за 
времето за кое се доделува дозволата и понудените гаранции, дека не е доставен 
Извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех издадени од 
Централниот регистар на Република Македонија, за последните две години, како и 
документи што го гарантираат финансирањето на деловниот план, односно на 
дејноста (банкарска гаранција; депозити во банка; хартии од вредност и др.). 
       Воедно, се утврди дека кон Барањето за доделување на дозвола без 
објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување, доставени се Изјави за кои 
има обрасци кон Барањето, но поради тоа што не е јасно кој е подносител на 
Барањето, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не може да 
пристапи кон нивно разгледување, поради што кај истите потребно е да се изврши 
прецизирање на подносителот на Барањето, односно изјавите да бидат усогласени, 
така што точно да биде наведено својството на давателот на изјавата за секоја изјава 
поеднинечно, а во нотарската заверка треба да бидат наведени целосни и точни 
податоци. Дадените изјави од страна на лицето Цветан Настевски во својство на 
управител на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ – ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО 
Прилеп и во својство на основач и управител на Друштвото за трговија и услуги 
ФИНИНВЕСТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, кое е сосопственник на Трговското 
радиодуфузно друштво Вижн БМ – ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп, и изјавата од 
лицето Бранкица Мавчева, во својство на сосопственик на Трговското радиодуфузно 
друштво Вижн БМ – ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп, во кои е наведено дека „не 
постојат пречки во смисла на одредбите од Глава IV „Заштита на плурализмот и 
разновидноста на аудио и аудиовизуелните медиумски услуги“ од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги за ТРД Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп да 
се јави како основач на радиодифузер“, се утврди дека не се точни, од причина што 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги претходно има утврдено дека 
постојат такви пречки. 

  Имено, во однос на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ 
ВИЗИЈА ДОО Прилеп, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги на 31-та седница одржана на 20.07.2018 година, донесе Одлука за поведување 
на постапка за утврдување на постоење на недозволена медиумска концентрација по 
службена должност кај Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ 
ВИЗИЈА ДОО Прилеп Уп1 бр.02-390 од 20.07.2018 година, поради тоа што физичкото 
лице Цветан Настевски, кое е единствен основач и управител на Друштвото за 
трговија и услуги ФИНИНВЕСТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, кое пак се јавува 
како основач на Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО 
Прилеп, се јавува истовремено како основач на Друштвото за продукција, маркетинг и 
услуги АРТ КОМУНИКЕЈШН ДООЕЛ Прилеп, чија приоритетна дејност/главна 
приходна шифра е 59.11 – 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 Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Во оваа 
насока, постоењето на недозволена медиумска концентрација, претставува правна 
пречка поради која Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не може да 
додели дозвола за телевизиско емитување. 

Следствено на напред наведените констатации при разгледување на 
предметното Барање со придружната документација, Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги со допис - Известување Уп1 бр.08-391 од 09.08.2018 
година, доставен до Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА 
ДОО Прилеп и лицето Цветан Настевски од Скопје, ги извести за тоа дека 
поднесеното Барање за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс за 
телевизиско емитување Уп1 бр.08-391 од 19.07.2018 година, со дополнување од 
30.07.2018 година не е уредно пополнето, не ги содржи сите податоци кои се 
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предвидени  во член 76 ставови 3 и 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, односно дека истото е нејасно. Во горе цитираното Известување, Агенцијата  
детално ги наведе сите констатирани недостатоци на Барањето и придружната 
документација, како и им посочи во која насока истите да бидат отстранети, односно 
усогласени, со напомена до Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ 
ВИЗИЈА ДОО Прилеп и лицето Цветан Настевски од Скопје дека се должни да го 
дополнат напред цитираното Барање, односно да ги отстранат констатираните 
недостатоци и да ги преземат потребните активности за надминување на правната 
пречка за доделување на дозвола - постоењето на недозволена медиумска 
концентрација. Воедно, Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ 
ВИЗИЈА ДОО Прилеп и лицето Цветан Настевски од Скопје, беа известени дека 
доколку не постапат по Известувањето и нe ги отстранат утврдените недостатоци, во 
рок од 15 дена, согласно член 39 став 3 од Законот за општата управна постапка, 
Агенцијата ќе го отфрли Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен 
конкурс за телевизиско емитување Уп1 бр.08-391 од 19.07.2018 година со 
дополнување од 30.07.2018 година со управен акт согласно одредбите од Законот за 
општата управна постапка.  

Во Агенцијата се доставени повратници од Македонска пошта дека 
Известувањето Уп1 бр.08-391 од 09.08.2018 година било уредно примено од страна на 
Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп на 
13.08.2018 година, а од страна на Цветан Настевски од Скопје на 22.08.2018 година. 

На 07.09.2018 година, од страна на Трговското радиодифузно друштво Вижн 
БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп, до Агенцијата е доставено Известување Уп1 
бр.02-390 дека е објавена ликвидациона постапка на Друштвото за продукција, 
маркетинг и услуги АРТ КОМУНИКЕЈШН ДООЕЛ Прилеп, со прилог Објава од 
Централен Регистар на Република Македонија дека субјектот на упис Друштвото за 
продукција, маркетинг и услуги АРТ КОМУНИКЕЈШН ДООЕЛ Прилеп – во ликвидација, 
е во ликвидација. До моментот на донесувањето на ова Решение ликвидационата 
постапка на Друштвото за продукција, маркетинг и услуги АРТ КОМУНИКЕЈШН ДООЕЛ 
Прилеп сеуште е во тек, односно не е завршена, и напред наведеното друштво не е 
избришано од Централниот Регистар на Република Македонија. 

Трговското радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп и 
лицето Цветан Настевски од Скопје, во определениот рок не ги отстранија 
недостатоците на Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен 
конкурс за телевизиско емитување наш Уп1 бр.08-391 од 19.07.2018 година, со 
придружна документација и со дополнување од 30.07.2018 година, односно не 
одговорија и не постапија по доставеното Известување Уп1 бр.08-391 од 09.08.2018 
година. 

Следствено на напред наведеното, врз основа на член 18 став 1 алинеја 20 и 
член 20 став 1 алинеја 10 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, а во 
врска со член 76 ставови 3, 4 и 6 од истиот Закон, член 39 став 3 од Законот за 
општата управна постапка, член 15 став 1 алинеја 19 и член 39 став 1 алинеја 10 од 
Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
бр.01-4351/1 од 29.08.2014 година, постапувајќи по Барањето за доделување на 
дозвола без објавување на јавен конкурс за телевизиско емитување на Трговското 
радиодифузно друштво Вижн БМ-ТВ КАНАЛ ВИЗИЈА ДОО Прилеп и Цветан Настевски 
од Скопје, Уп1 бр.08-391 од 19.07.2018 година, со дополнување од 30.07.2018 година, 
а согласно Заклучокот бр. 02-4006/3  од 12.09.2018 година, Советот на Агенцијата за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 38-та седница одржана на 12.09.2018 
година, донесе решение дека истото се отфрла, поради тоа што е нецелосно и 
нејасно, односно не е уредно пополнето и не ги содржи сите податоци кои се 
предвидени во член 76 ставови 3 и 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги. 

Врз основа на сето понапред наведено, Советот на Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги донесе решение како во диспозитивот. Решението е 
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конечно, а против истото може да се поднесе тужба пред надлежен суд во рок од 30 
дена од денот на неговиот прием. Решението ќе се објави на веб страницата на 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.  

 
 

 
 

 

          
 
           
 
 

                        Агенција за аудио и      
аудиовизуелни медиумски услуги, 

                   Претседател на Советот, 
                    Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р   

 

 
Правна поука: Ова решение е конечно, а против истото може да се поднесе 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 решението. 
 

  


