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Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 101 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) и член 51 

став 1 и став 3 алинеја 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.124/15), а во врска со член 41 став 6 од Законот за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, 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 

(Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.07.2019 година, во однос на Информацијата за 

промена на сопственичката структура на Трговското радио-дифузно друштво АЉБАНА 

ПЛУС ДООЕЛ-Куманово, без претходно доставено известување до Агенцијата и без 

одобрување од страна на Агенцијата, со Предлог – Одлука, согласно Заклучокот на 

Советот бр.02-4015/4 од 29.08.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и 

аудиовизуелни медиумски услуги, на 32-та седница одржана на 29.08.2019 година 

донесе:  

                                                                   О Д Л У К А  

 
1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското радио-

дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ-Куманово, во врска со Решението на 

Централниот регистар на Република Северна Македонија, деловоден број 

35020190016116 од 15.07.2019 година, и тоа:  

 

1.1 за истапување на физичкото лице: 

           - Аљбина Велији, со ЕМБГ 2805988425023 и адреса на ул.„Братство единство“ 

бр.16 во Куманово, и 

 

1.2. за пристапување на физичкото лице: 

           - Хекуран Велији, со ЕМБГ 0502996420049 и адреса на ул.„Братство единство“ 

бр.16 во Куманово.  

 

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

 

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

 

Според член 41 став 1 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), пред спроведување на каква било промена на 
сопственичката структура, радиодифузерот е должен да ја извести Агенцијата. Во ставот 2 
од истиот член е утврдено дека радиодифузерот не смее да ја спроведе промената пред 
истата да биде одобрена од страна на Агенцијата. 

Со Решение за преземање на мерка – јавна опомена, Уп1 бр.03-386 од 31.07.2019 
година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го опомена Трговското 
радио-дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ-Куманово, поради тоа што на 15.07.2019 
година, спровело промена на сопственичката структура без претходно да ја извести 
Агенцијата и без истата да биде одобрена од страна на Агенцијата, што е спротивно на 
член 41 став 1 и став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имено, 
промената е спроведена врз основа на пријава за упис на истапување и пристапување на 
содружник, при што Централниот регистар на Република Северна Македонија донесе 

                     
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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Решение со деловоден број 35020190016116 од 15.07.2019 година, согласно кое од 
сопственоста на Трговското радио-дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ-Куманово 
истапило физичкото лице Аљбина Велији, со ЕМБГ 2805988425023 и адреса на 
ул.„Братство единство“ бр.16 во Куманово и пристапило физичкото лице Хекуран Велији, 
со ЕМБГ 0502996420049 и адреса на ул.„Братство единство“ бр.16 во Куманово.  

Со горенаведеното Решение за преземање на мерка – јавна опомена, Агенцијата му 
наложи на радиодифузерот, да го усогласи своето работење и во рок од седум дена од 
денот на приемот на јавната опомена, во архивата на Агенцијата да ги достави следните 
податоци и документи: податоци за физичкото лице Хекуран Велији, и тоа ЕМБГ, адреса на 
живеење и учество во основната главнина на радиодифузерот; нотарски заверена изјава 
од физичкото лице Хекуран Велији дека со пристапувањето во сопственичката структура 
на радиодифузерот не ги прекршува одредбите од глава IV од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги; нотарски заверена изјава од радиодифузерот (изјавата 
ја дава управителот на радиодифузерот) дека со промената на сопственичката структура 
не се прекршуваат одредбите од глава IV од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги и тековна состојба за радиодифузерот издадена од Централниот регистар на 
Република Северна Македонија (не постара од 15 дена од денот на издавањето). 

На 25.07.2019 година, ТРД АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ-Куманово до Агенцијата 
достави: податоци за физичкото лице Хекуран Велији, нотарски заверена изјава од ова 
лице во својство на основач и управител на радиодифузерот дека со промената на 
сопственичката структура не се прекршуваат одредбите од глава IV од Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги, Решение и Тековна состојба за наведениот 
радиодифузер издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија. 
Имајќи предвид дека доставената тековна состојба беше копија, на 31.07.2019 година со 
допис бр.03-3547/4, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги побара од 
радиодифузерот да достави тековна состојба во оригинал или копија заверена на нотар и 
не постара од 15 дена од денот на издавањето, при што радиодифузерот на 12.08.2019 
година, до Агенцијата достави тековна состојба електронски издадена и со дигитален 
потпис од Централниот регистар. 

Врз основа на целокупната доставена документација, Агенцијата за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги констатираше дека со промената во сопственичката 
структура на Трговското радио-дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ-Куманово, во 
врска со Решението на Централниот регистар на Република Северна Македонија, 
деловоден број 35020190016116 од 15.07.2019 година, не се создава недозволена 
медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски 
услуги, односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 
или 38 од истиот Закон, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 
донесе одлука како во диспозитивот. 
 

           

          

Бр.02-437 

29.08.2019 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 до надлежниот суд. 
 


