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Врз основа на член 41 став 7 и став 8, член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 

1 алинеја 101, член 39 став 1 алинеја 1, член 36, член 37 став 5 и член 40 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, 132/17, 168/18, 248/18 и 
27/19), член 15 став 1 алинеја 3 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 и бр.01-2949/1 од 30.05.2019 година, согласно Заклучокот на 
Советот бр.02-3599/2 од 25.07.2019 година, одлучувајќи по Известувањето за 
промена на сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО 
СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, Уп1 бр.02-217 од 03.06.2019 година, со 
дополнување од 27.06.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни 
медиумски услуги, на 28-та седница одржана на 24.07.2019 година донесе:  

 
ОДЛУКА 

1. СЕ ЗАБРАНУВА спроведување на промена во сопственичката структура на 
Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, и тоа 
за истапување на правното лице ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
Скопје, со ЕМБС 4064534 и седиште на ул.„12-та Македонска ударна бригада“ бр.2 во 
Скопје, и за пристапување на правното лице Друштво за интелектуални услуги и 
едукативни дејности МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ Свети Николе, 
со ЕМБС 5875480 и седиште на ул.„Карпошева“ бр.76/А Свети Николе, побарана за 
одобрување од страна на Агенцијата со Известување на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ 
ДОО Свети Николе, Уп1 бр.02-217 од 03.06.2019 година, со дополнување од 
27.06.2019 година, од причина што Агенцијата утврди дека со предложената промена 
на сопственичката структура би се создала недозволена медиумска концентрација во 
смисла на 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, 132/17, 168/18, 
248/18 и 27/19). 

 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување. 

 
                                                      О б р а з л о ж е н и е 
 

Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети 
Николе, нa 03.06.2019 година, со Известување за промена на сопственичка структура 
Уп1 бр.02-217, ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 
неговата намера да спроведе промена во сопственичката структура, и тоа: за 
истапување на правното лице ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
Скопје, со ЕМБС 4064534 и седиште на ул.„12-та Македонска ударна бригада“ бр.2 во 
Скопје, и за пристапување на правното лице Друштво за интелектуални услуги и 
едукативни дејности МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ Свети Николе, 
со ЕМБС 5875480 и седиште на ул.„Карпошева“ бр.76/А Свети Николе. 
 Со оглед дека Известувањето за промена на сопственичка структура (Уп1 
бр.02-217 од 03.06.2019 година), не беше комплетно, Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги на 05.06.2019 година, испрати Барање Уп1 бр.02-217 
за дополнување на Известувањето за промена на сопственичка структура на ТРД 
РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе. Од наведениот радиодифузер, 
Агенцијата побара цитираното барање да биде дополнето со нотарски заверени 
изјави, и тоа: изјава од лицето Јордан Ѓорчев - сопственик и управител на правното 
лице - Меѓународен Славјански Универзитет ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН 

                     
1 Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги („Службен весник на Република Македонија” бр.248/18). 
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Свети Николе и изјава од лицето Ленче Петреска - управителка на правното лице 
Меѓународен Славјански Универзитет ГАВРИЛО РОМАНОВИЧ ДЕРЖАВИН Свети 
Николе, кое се јавува како основач на Друштвото за интелектуални услуги и 
едукативни дејности МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ Свети Николе, 
кое е сопственик на радиодифузерот (ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети 
Николе), дека со пристапувањето на правното лице – Друштво за интелектуални 
услуги и едукативни дејности МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ Свети 
Николе во сопственичката структура на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети 
Николе не ги прекршуваат одредбите од Глава IV од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги. 

Од страна на ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе на 27.06.2019 
година до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги доставено е 
Дополнување на известување за промена на сопственичка структура Уп1 бр.02-217, во 
прилог на кое беа доставени побараните изјави.  
 Постапувајќи по поднесеното Известување за промена на сопственичка 
структура, а со цел правилно утврдување на фактите при донесување на одлука, 
Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 02.07.2019 година до 
Централниот регистар на Република Северна Македонија (ЦРРСМ) испрати допис – 
Барање податоци Уп1 бр.02-217, со кое побара податоци за тоа кои трговски друштва 
се јавуваат како основачи на Друштвото за интелектуални услуги и едукативни 
дејности МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ Свети Николе, како и 
податоци за основачите и управителот на ова  
правно лице.  
 На 16.07.2019 година, од страна на ЦРРСМ доставена е Информација Уп1 
бр.02-217 со бараните податоци.  
 Во врска со доставените податоци од ЦРРСМ, Одделението за стратешко 
планирање дополнително изврши увид во податоците од Интернет дистрибутивниот 
систем на ЦРРСМ, при што констатираше дека Трговското друштво БАЛКАНСКИ МИР 
ДОО Свети Николе, чијшто управител и сопственик (со учество од 25% во основната 
главнина) е лицето Борче Серафимовски, истовремено е и управител на Друштвото за 
интелектуални услуги и едукативни дејности МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ 
ИНСТИТУТ ДООЕЛ Свети Николе, има приоритетна дејност/главна приходна шифра 
59.13 Дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма. 

Во членот 39 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
утврдено е 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: 

- поврзани лица во смисла на одредбите од овој закон, 
- оснивачи на други радиодифузери спротивно на одредбите од членот 37 ставови 

(1), (2), (3) и (4) од овој закон, 
- основачи на издавач на печатен медиум кој издава дневен весник што се 

дистрибуира на подрачјето на кое се емитува радио и/или телевизиската програма; 
- оснивачи на новинска агенција и 
- оснивачи на друштво за реклама и пропаганда, друштво за истражување на 

пазарот и јавното мислење, друштво за дистрибуција на аудиовизуелни дела, друштво 
за филмска продукција или оператор на електронски комуникациски мрежи кој 
обезбедува реемитување или емитување на радио/телевизиски програми.“ 

Членот 36 од Законот утврдува дека: 
„1) Поврзани лица, во смисла на овој закон, се лицата кои се меѓусебно поврзани 

преку управување, капитал или на друг начин и кога тие поради таквата поврзаност 
заеднички можат да ја креираат деловната политика, односно да дејствуваат на 
координиран начин заради остварување на заеднички цели, или кога едно лице има 
можност да насочува или значајно да влијае врз друго лице при одлучувањето за 
финансирањето, деловното работење или при одлучување за програмскиот концепт 
на радиодифузер. 
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(2) Како поврзани лица од ставот (1) на овој член особено се сметаат: 
- членовите на семејството, 
- членовите на семејство на брачниот или вонбрачниот другар, 
- лицата кои како иматели на вкупен удел во сопственоста, на акции или на други 

права во друго лице, учествуваат во управувањето на тоа лице со најмалку 25% од 
гласачките права, 

- лицата кај кои едно исто лице има вкупен удел, акции или други права, врз 
основа на што учествува во управувањето во секое од тие лица со најмалку 25% од 
гласачките права, 

- поврзаните друштва во смисла на Законот за трговските друштва, 
- лицата кои со маркетинг или друг договор, во тримесечен или подолг период во 

една година остваруваат повеќе од 30% од приходи од рекламирање, телешопинг и 
спонзорство и 

- лица кои се членови на управниот или надзорниот одбор во радиодифузерот и 
лицата кои се сметаат за поврзани со членовите на управниот или надзорниот 
одбор на начин утврден со овој член.“ 

Во членот 37 став 5 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
(Ограничувања за стекнување сопственост) е утврдено дека: „Физичко или правно 
лице кое е мнозински содружник или мнозински акционер во радиодифузер, како и 
поврзано лице со содружник или акционер во радиодифузер не може да основа, ниту 
да биде содружник или акционер односно да учествува во сопственоста на издавач на 
печатен медиум кој издава дневен весник, новинска агенција, друштво за реклама и 
пропаганда, друштво за истражување на пазарот и јавното мислење, друштво за 
дистрибуција на аудиовизуелни дела, друштво за филмска продукција или оператор 
на електронски комуникациски мрежи кои обезбедува реемитување или емитување на 
радио/телевизиски програми.“ 

Согласно член 40 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
постоењето на недозволена медиумска концентрација согласно со Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги и постоењето на повреда на забраната од членовите 
34, 35 став 2 или 38 од истиот Закон, ги утврдува Агенцијата. 

Во членот 41 став 7 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги е 
пропишано дека доколку во роковите определени согласно со член 41 став 3 и 4 од 
Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се утврди дека со предложените 
промени на сопственичката структура би се создала недозволена медиумска 
концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, 
односно дека истите се спротивни на забраната од членовите 34, 35 став 2 или 38 од 
истиот Закон, Агенцијата ќе донесе одлука во роковите определени согласно со член 
41 став 3 и 4 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, со кое ќе го 
забрани спроведувањето на промената во сопственичката структура. 

Следствено на сето погоре наведено, а во однос на предметната предложена 
промена во сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО 
СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, постапувајќи согласно своите законски надлежности, утврди дека лицето Борче 
Серафимовски е управител на Друштвото за интелектуални услуги и едукативни 
дејности МЕЃУНАРОДЕН СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ Свети Николе кое е 
основач на радиодифузерот - ТРД РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, а 
истовремено е содружник и управител на Трговското друштво БАЛКАНСКИ МИР ДОО 
Свети Николе, регистрирано за вршење на дејноста – дистрибуција на филмска, видео 
и телевизиска програма, што доведува до создавање на недозволена медиумска 
концентрација во смисла на член 39 став 1 алинеи 1 и 5, член 36 и член 37 став 5 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, 132/17, 168/18, 248/18 и 
27/19). 

Оттука, Агенцијата одлучи да се забрани спроведувањето на промената во 
сопственичката структура на Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ 
НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, и тоа за истапување на правното лице ПЕНЗИСКОТО И 
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ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ Скопје, со ЕМБС 4064534 и седиште на ул.„12-та 
Македонска ударна бригада“ бр.2 во Скопје, и за пристапување на правното лице 
Друштво за интелектуални услуги и едукативни дејности МЕЃУНАРОДЕН 
СЛАВЈАНСКИ ИНСТИТУТ ДООЕЛ Свети Николе, со ЕМБС 5875480 и седиште на 
ул.„Карпошева“ бр.76/А Свети Николе, побарана за одобрување од страна на 
Агенцијата со Известувањето за промена на сопственичката структура на Трговското 
радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе, Уп1 бр.02-217 од 
03.06.2019 година, со дополување од 27.06.2019 година, од причина што Агенцијата 
утврди дека со предложената промена на сопственичката структура би се создала 
недозволена медиумска концентрација во смисла на член 39 став 1 алинеја 1, член 36 
и член 37 став 5 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, 
132/17, 168/18, 248/18 и 27/19). 

Врз основа на сето понапред наведено, се донесе одлука како во диспозитивот. 
 
 

 

        
Бр.02-217 
25.07.2019 година 
 С к о п ј е 

 
                      Агенција за аудио и  

аудиовизуелни медиумски услуги, 
                 Претседател на Совет, 
                Лазо ПЕТРУШЕВСКИ с.р 
             
                   

 
 
Правна поука: Против оваа одлука радиодифузерот, доколку не е задоволен од 
истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да 
поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежниот суд. 
 
 
Доставено до: 

1. Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе; 
2. Управителот на Трговското радиодифузно друштво РАДИО СВЕТИ НИКОЛЕ ДОО Свети Николе; 
3.   Секторот за стратешко планирање и заштита на авторски права; 

4.   Секторот за правни работи; 
5.   Назначеното лице во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за водење на уписникот Уп 1. 

 

 

 
 


