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Здружение за еднаква застапеност на лица со посебни потреби во 
медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА со седиште на ул. „Димитар 
Влахов бр.кат 2/23-згр.осигур/Македонија Охрид 

ПРОТИВ 
ТРПЕСКИ ЈОВАН од Охрид со живеалиште на бул. „Туристичка" 
бр. 85/2-26 

ЗАТОА ШТО: 

1. На ден 18.12.2017 година пријавениот како сопственик и управител
на ТРД ЈОВАН ТРПЕСКИ ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид, кое врши 
телевизиско емитување преку локалната телевизија „РТВ Морис", со 
намера да прибави противправна имотна корист за себе и за правното лице 
на кое е управител, го довел и го држел во заблуда Сашко Денесовски 
лично и како претседател на Здружението за еднаква застапеност на лица 
со посебни потреби во медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА - Охрид, 
наведувајќи го да склучи во име на здружението Договор за преземање на 
удел од правното лице ТРД ЈОВАН ТРПЕСКИ ТВ МОРИС ДООЕЛ 
Охрид, за купопродажна цена од 10.000,оо евра во денарска противвредност 
која во целост била исплатена, иако пријавениот во ниту еден момент немал 
намера да му го предаде уделот на друштвото и да изврши промена во 
трговскиот регистар, а после склучувањето на договорот пријавениот иако 
знаел дека фактички сопственик на 51 % од капиталот на друштвото е 
Здружението СОС БАЛКАНМЕДИА, паричните средства кои ги примал 
на основ рекламирање на правни лица во телевизијата Морис, не ги 
пријавувал на здружението и ги присвојувал дел лично за себе а дел оделе на 
сметка на правните лица Радио Морис Македонски Брод и Радио Морис 
Плус основани од негови блиски роднини, со што ги довел во заблуда и 
правните лица кои нарачувале рекламирање и за тоа редовно плаќале по 
договори кои ги склучил Сашко Денесовски, кого осомничениот со одлука 
го именувал за директор на друштвото со цел да ја продолжи заблудата во 
која го довел. Меѓутоа таквата одлука воопшто не ја спровел во трговскиот 
регистар ниту му ја предал лично на Сашко. 

2. Од 01.02.2018 година а заклучно со 25.03.2019 година, пријавениот
иако немал намера да го почитува склучениот Договор за преземање на 
удел и да изврши промена во трговскиот регистар, а со цел да прибави 
противправна имотна корист за сметка на друштвото на кое бил сопственик 



и управител, го довел во заблуда Сашко Денесовски лично и како 
претседател на Здружението за еднаква застапеност на лица со посебни 
потреби во медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА - Охрид, дека здружението 
е сопственик на 51 % од капиталот на друштвото, па го навел под изговор да 
се растеретат финансиските обврски на друштвото, да исплаќа плати на 
вработените во ТРД ЈОВАН ТРПЕСКИ ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид од 
сметката на Здружението СОС БАЛКАНМЕДИА - Охрид и тоа на 
вработената Кристина Алексиеска вкупен износ од 159.450,оо денари и на 
врботената Лорита Ивческа Бујароска вкупен износ од 126.925,оо денари со 
што го оштетил здружението за вкупен износ од 286.375,оо денари. 

3. На ден 12.04.2018 година, пријавениот со цел да прибави
противправна имотна корист за сметка на ТРД ЈОВАН ТРПЕСКИ ТВ 
МОРИС ДООЕЛ Охрид, го навел Сашко Денесовски кого претходно го 
именувал за директор на друштвото, да потпише Договор за регулирање на 
правата за реемитување на програмски сервиси и други содржини преку 
јавни комуникациски мрежи, со Македонски Телеком АД Скопје, за што 
како надомест за склучувањето на договорот, на Македонски Телеком АД 
Скопје му бил отстапен банер за рекламирање на интернет порталот 
Охридскај, чиј издавач е Здружението СОС БАЛКАНМЕДИА - Охрид за 
период од една година, со што здружението било оштетено за износ од 
7.000,оо евра во денарска противвредност што одговара на износот за 
едногодишно рекламирање на наведениот интернет портал. 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ: 

Пријавениот е управител на Трговско радиодифузно друштво 
ЈОВАН ТРПЕСКИ ТВ Морис, кое поседува лиценца и дозвола за работа за 
емитување издадена од Агенција за аудио и визуелни медиумски услуги на 
Р.Македонија бр. 08-54 од 05.01.2015 година со важност на дозволата до 
04.01.2024 година. 

Пријавителот е претседател на Здружението за еднаква застапеност 
на лица со посебни потреби во медиумите СОС БАЛКАН МЕДИА - Охрид 
кое меѓу другото е формирано заради подигање на свеста на јавноста за 
професионалните и етички стандарди кои медиумите треба да ги 
почитуваат за лица со инвалидност, олеснување на пристапот на публиката 
до медиумите како и залагање за промени и еднаква застапеност на лица со 
инвалидност во медиумите. 

Вака поставените цели и задачи здружението планирало да ги 
оствари преку купување на удел во Трговското радиодифузно друштво 
ЈОВАН ТРПЕСКИ ТВ Морис ДООЕЛ Охрид, кое врши телевизиско 
емитување преку локалната телевизија „РТВ Морис", преку која требало да 
бидат промовирани вредностите за кои се залагало здружението. 

Сопственикот и управителот на ТРД ЈОВАН ТРПЕСКИ ТВ 
МОРИС ДООЕЛ Охрид, пријавениот Јован Трпески, со јасна намера и 
неприсилен од никого пристапил кон склучување Договор за преземање на 
удел во висина од 51 % од капиталот на друштвото, на Здружението за 
еднаква застапеност на лица со посебни потреби во медиумите СОС 
БАЛКАНМЕДИА- Охрид, за договорена цена од 10.000,оо евра во 
денарска противвредност. 



На денот на склучувањето на договорот 18.12.2017 година, 
здружението преку претседателот Сашко Денесовски исплатило на каса
прими износ од 3.000 евра како прва од трите договорени рати. Во период од 
10.01.2018 година до 25.03.2019 година а врз основа на на Договорот за 
преземање на удел и други плаќања здружението му исплатило на 
сопственикот Трпески Јован вкупен износ од 368.272,оо денари, а по истиот 
основ а по барање на сопственикот и управител, пријавениот Трпески 
Јован, здружението исплатило на сметката на Радио Морис ДООЕЛ износ 
од 178,488,оо денари. 

И покрај извршените обврски на здружението спрема ТРД ЈОВАН 
ТРПЕСКИ ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид и лично спрема пријавениот, до 
денес не е извршен упис на извршената промена на учеството во капиталот 
на друштвото во трговскиот регистар, бидејќи пријавениот на секој начин 
избегнува да ги исполни своите обврски преземени со договорот. 

Пријавениот заради прибавување противправна имотна корист за 
себе и за трговското друштво на кое е сопственик и управител, го довел во 
заблуда Сашко Денесовски лично и како претседател на здружението, дека 
има намера да продаде 51 % од капиталот на друштвото, за да дојде до 
парични средства кои му биле наменети за него познати потреби. 
Пријавениот никогаш немал намера да го предаде и фактички капиталот на 
друштвото, а со цел заблудата да биде поверодостојна, го назначил со 
одлука Сашко Денесовски за директор на друштвото, која одлука ниту ја 
спровел ниту лично му ја предал. 

Сашко Денесовски во својство на директор, се анга)!rnрал околу 
прибирање понуди за рекламирање на правни лица на телевизијата Морис и 
склучувал договори за рекламирање , а паричните средства кои правните 
лица ги уплаќале пријавениот не ги прикажувал на здружението, дел ги 
прибирал за себе лично, а дел биле уплаќани на фирми блиски на 
пријавениот со слични називи и тоа Радио Морис Македонски Брод и Радио 
Морис Плус ДООЕЛ, со што ги довел во заблуда и самите правни лица, а 
сето тоа на штета на здружението. 

Сметајќи дека постапува во интерес на друштвото Сашко 
Денесовски потпаднал под наговорите на пријавениот кој му рекол дека во 
интерес на друштвото е да се растерети од финансиските обврски за 
надомест на плати на вработените, заради што бил доведен во заблуда дека 
како сопственик на 51 % од капиталот на друштвото во интерес било 
платите за вработените да ги преземе на товар на здружението така што 
здружението исплатило на име плати за Кристина Алексиеска и Лорита 
Ивческа Бујароска вкупен износ од 286.375,оо денари. 

На штета на здружението било и рекламирањето на АД Македонски 
Телеком на интернет порталот Охридскај чиј е издавач. Имено за 
склучување на договор со АД Македонски Телеком Скопје во име и за 
сметка на ТРД ЈОВАН ТРПЕСКИ ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид, 
здружението отстапило банер за рекламирање во траење од една година, со 
што здружението претрпело штета во износ од 7.000,оо евра во денарска 
противвредност кој одговара на цената за едногодишно рекламирање во 
интернет порталот. 

Пријавениот е одговорен бидејќи постапувал со умисла, 
искористувајќи ја лиценцата која ја поседува ,со цел да стекне ттротивпrанн<1 
имотна корист за себе и за правното лице на кое е сопственик и управител, 



на начин што го довел во заблуда Сашко Денесовкси лично и како 
претседател на Здружението БАЛКАНМЕДИА СОС Охрид, кој го навел 
да презема дејствија во корист на друштвото ЈОВАН ТРПЕСКИ ТВ 
МОРИС ДООЕЛ Охрид, а на директна штета на здружението. Дека 
пријавениот ја искористил својата положба која ја имал со лиценцата која ја 
поседува за недозволени дејствија говори фактот што на 23.03.2019 година 
му вратил износ од 3.000,оо евра во денарска противвредност што 
претставувало дел од средствата кои ги примил по основ на Договорот од 
18.12.2017 година. 

Поради горенаведеното ја поднесувам оваа претставка до Вас како 
надлежен орган и искрено се надевам дека ќе биде разгледана и ќе биде 
донесена одлука со која ќе се преиспита однесувањето на пријавениот, 
издадената лиценца и злоупотребата на лиценцата. 

Прилог: 
-Договор за преземање на удел од 18.12.2017 година 
- Картици на Комитент од Шпаркасе Банка АД Скопје 
-Тековна состојба за ЈОВАН ТРПЕСКИ ТВ МОРИС ДООЕЛ 
Охрид 
-Тековна состојба за Здружението за еднаква застапеност на лица со 
посебни потреби во медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА - Охрид 
-Договор за регулирање на правата за реемитување на 
програмски сервиси и други содржини преку јавни комуникацики 
мрежи од 12.04.2018 година 
- Каса-прими од 23.03.2019 година 

25.09.2019 година 
О х р и д  



Здружение за еднаква застапеност на лица со посебни Потреби во 

медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА-Охрид 

МАКЕДОНСКА НЕЗАЕrИСНА АГЕНЦИЈА - MACEDONIAN INDEPENDED AGENCU 

-7f OhridSky.com 

Ж-ска : 250-001002906488 

Шnаркасе Банка-Охрид 

Охрид 18.12.2017 Година 

СОС БАЛКАН МЕДИА 
Димитар Влахов 66. 
+389(0)70/ 311 290 

kotvaoh@yahoo.com 

NIБ:4020015529976 

ЕДБР: 7087128 

Врз основа на Закон за трговски друштва ,денес на ден 18.12.2017 година 

,се склучува следниот : 

ДОГОВОР ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ НА УДЕЛ 

Склучен помеѓу следните договорни страни: 

1.ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ЈОВАН ТРПЕСКИ ТВ МОРИС 

ДООЕЛ ОХРИД,застiзпувано Управителот Трпески Јован со дозвола за 

емитување издадена од Агенција за аудио и аудиовизуелни медИУ/1{\СКИ 

услуги на Р.Македонија,Бр.08-54 од 05.01.2015 година со важност на 

дозвола до 04.01.2024 година.во поматамошниот текст ПРОДАВАЧ НА 

УДЕЛ 

2. Здружение за еднаква застапеност на лица со посебни Потреби во 

медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА-Охрид преставувано од 

Претеседателот Сашко Денесовски, во понатамошниот текст -КУПУВАЧ 

НА УДЕЛ. 

Член 1 

ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ЈОВАН ТРПЕСКИ ТВ МОРИС ДООЕЛ 

ОХРИД,застапувано Управителот Трпески Јован,како носител на лиценца 

и дозвола за ра601·а за емитување издадена од Агенција за аудио и 

аудиовизуелни ме!диумски услуги на Р.Македонија,Бр.08-54 од 

05.01.2015 година со важност на дозвола до 04.01.2024 година, продава 



удел во висина од 51 % ( педесет и еден процент} од капиталот на 

ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ЈОВАН ТРПЕСКИ ТВ МОРИС ДООЕЛ 

ОХРИД на Здружение за еднаква застапеност на лица со посебни 

Потреби во медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА-Охрид. 

Член 2 

Продавачот на Удел ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ЈОВАН 

ТРПЕСКИ ТВ МОРИС ДООЕЛ ОХРИД , го дава својот удел во висина од 51 
% на Здружение за с�днаква застапеност на лица со посебни Потреби во 

медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА-Охрид,за парична надохнада од 10.000 

евра во денарска противредност. 

Член 3 

Продавачот на Удел ТРГОВСКО РАДИОДИФУЗНО ДРУШТВО ЈОВАН 

ТРПЕСКИ ТВ МОРИС ДООЕЛ ОХРИД,на ден 18.12,2017 година 

,преставувано од Угtравителот Јован Трпески прими со каса прими 3000 
евра од Здружение за еднаква застапеност на лица со посебни Потреби 

во медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА-Охрид,од претседателот Денесовски 

Сашко,како прва од трите рати,според договор помеѓу двете страни. 

Член 4 

Договорот преставува ИЗВРШЕН АКТ и истиот не може да се раскини по 

ниту еден основ ,без согласност на купувачот на Уделот во висина од 51 
%. 

Член 5 

Договорот за пре�зземање на Удел е составен во Ѕ(пет} еднакви 

примероци , кој се поттпишуваат од двете страни,заверени со печат и 

своерачен потпис од двете страни. 

Охрид 18.12.2017 година 

ПРЕВЗЕМАЧ НА УДЕЛ ПРОДАВАЧ НА УДЕЛ 
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Телефон 3200-500: 
Факс 3200-515: 
е-маил vplpinfo@sparkasse.mk 

СОС БАЛКАНМЕДИА 

Сметка: 250-0010029064-88 

Картица на комитент 

промени за период од 01.01.2016 до 19.04.2019 

Адреса : УЛ.ДИМv1 „ 

Телефон:+389070311290 
Факс: +389 

). Дат.кн. Дат.вал ���Г.?В���ч_ _!-{.§!��� t:!а_л_о_!"�.qа_в_?� _м_е_с:!"� !1�1!�?8��a:i __ _!Л_а:!"-.?Р .У!:11:_1�ту��'!. _ ПовБр_Т ПовБр_К/ Смет. Пр.шиф Прог. Орг Одлив Прилив 
Примач Наз!'!В пр"'мач _ Место примач Опис Фил-Реф. 

Сост. 

17.10.201717.10.2017 ZO.Q-.9Q1j§.7)Q12:И .PML1..0_f'!1Qf:И_C...Д.0.9J:D _ - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - . 4000 0.00 5,000.00 26,507.00 . 
250-0010029064-88 СОС БАЛКАНМЕДИА 930 ФРА 43-2017. Други плаќања 

22.03.2018 22.03.2018 Z5.Q-.9Q1.9Q2jiQ6j:?1! .999 §t.Jl�J1fyl�.Цl11\. _ -�.A.И�l'IJ �F: ____________________ _ 

200-0011573012-69 РАДИО МОРИС ДООЕЛ 11/1_1\КЕДОНСКИ 220 ПО Ф-РА ЗА ЕЛ.ЕНЕРГИЈА ЗА ТВ МОРИС Пл.по 

18.05.2018 18.05.2018 �5.Q·.9Q1.9Q2jiQ6_5:.81! .999 pt.Jl�J1fyl�.Цl1A_ - ХЛ.А.И�!'!ИF: - - - -- - - -- -- -- - - - - - -- -
200-0011573012-69 РАДИО МОРИС ДООЕЛ МАКЕДОНСКИ 220 ПО ДОГОВОР ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ Пл.по основ на 

r 1. Вкупно одливи 

11500.00 

001-479 
4019 6,000.00 
019-238 
4019 5,500.00 
019-238 

2. Вкупно приливи 

5doo.oo 

4. Одобрено дозволено пречекорување 

5. Искористено дозволено пречекорување 

6. Неискористено дозволено пречекорување (4-5) 

Вкупно расположливо салдо (3+6) 

_ _  , . .. : :.:-:. �. '�t- ·· ' 
,,_:._ :_·;_-; ' - ... ' "� 

.-.. - -- е. :· :_у -· - -
'-

0.00 62,442.00 

0.00 178,488.00 

'--.. 
3. Состојба ј 

-6500.00 1 
0.00 

0.00 

0.00 

-6,500.00 

„ 



„ 

ЅРАRКАЅЅЕ§ 

Телефон 3200-500: 

Факс 3200-515: 

е-маил vplpinfo@sparkasse.mk 

СОС БАЛКАНМЕДИА 

Сметка: 250-00100 29064-88 

Картица на комитент 

промени за период од 01.01.2016 до 19.04.2019 

Адреса: УЛ.ДИМ111,. 

Телефон:+389070311290 

Факс: +389 

)р. Дат.кн_ Дат.вал Налогодавач Назив налогодавач Место налогодавач Мат.бр уnлатувач ПовБр т Пј;;�ч- - - - -наЗИв-nри_мi�----мес�� �ј;;�;ч-- --- ----- -оп-ис- -- - - - - ПовБр_К/ Смет. Пр.шиф Прог. Орг Одлив Прилив Сост. 

01.02.201801.022018 �5Q-.QQ1.QQ23JQ6.:I:§§ <;:9g .9MIЧl!Љ'1S:.Ql1A ______________________ __ ________ 
01-2018 

200-0025718331-60 КРИСТИНА 101 9102018010000144881610+ 01-2018 Исплата на нето 

01.03.2018 01.03.2018 �5.9-.9Q1.9Q23Q6_:1§§ ,<;:Qg .9MIЧl!i�!�'IJI1A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
02-2018 

200-0025718331-60 КРИСТИНА 101 9102018020000146347813+02-2018 Исплата на нето 
30.03.2018 30.03.2018 �5.iJ-.9Q1.QQ2..§JQ6_:1:§§ _<;:9g §M!Чl!i�S:.Ql1A ____________ ·- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

03-2018 

200-0025718331-60 КРИСТИНА 101 9102018030000147484898+ 03-2018 Исплата на нето 
27.04.2018 27.04.2018 �5.Q-.9Q1.QQ23JQ�:§§ yQg §M!Чl!i�S:.Ql1.A ___________________ ______ _______ 

04-2018 

200-0025718331-60 КРИСТИНА 101 9102018040000149202812+04-2018 Исплата на нето 
16.05.2018 16.05.2018 �5.Q-:QQ1.QQ2..§JQ6_:1:§§ yQ(,;: .9M!Чl.!:ЧYIS:.Ql1A _____ ___________________________ 

05-2018 

200-0025718331-60 КРИСТ111НА 101 9102018050000151400808+05-2018 Исплата на нето 

27.06.2018 27.06.2018 Z5.9-.9Q1.QQ23JQ6.:l:..8§ yQg .9MIЧl!i�S:.Qlii\. ___________ _ , ______ _____________ 
06-2018 

200-0025718331-60 КРИСТИНА 101 9102018060000153293209+ 06-2018 Исплата на нето 
26.07.2018 26.07.2018 Z5.9-.9Q1.QQ2..§JQ6.:I:§§ yQ(,;: .9MIЧl.!:ЧYIS:.Ql1A _____ _________ __________________ 

07-2018 

200-0025718331-60 КРИСТИНА 101 9102018070000154279313+ 07-2018 Исплата на нето 
i 24.08.2018 24.08.2018 Z5.9-.9Q1.QQ23JQ6.:l:..8§ yQg .9MIЧl!i�S:.Qlii\. _ ________________________ ______ 

08-2018 
200-0025718331-60 КРИСТИНА 101 9102018080000155014010+ 08-2018 Исплата на нето 

02.10.2018 02.102018 Z5.9:QQ1.9Q23JQ6_5:..8§ yQg §M!Чl!i�S:.Q!iA ________________________________ 
09-2018 

200-0025718331-60 КРИСТИНА 101 9102018090000155906830+09-2018 Исплата на нето 
о 30.10.2018 30_ 10.2018 Z5.Q-:9Q1.QQ23JQ6.:I:?§ yQИ;MIЧl!i�S:.QI.11\. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

10-2018 
200-0025718331-60 КРИСТИНА 101 9102018100000156836430+ 10-2018 Исплата на нето 

1 26.11.2018 26.11.2018 Z59-.9Q.1.QQ23JQ6.:l:..8§ yQ(,;:.9MIЧl!i�S:.Ql1A ________________________________ 
11-2018 

200-0025718331�0 КРИСТИНА 101 9102018110000157502607+11-2018 Исплата на нето 
2 20. 12.2018 20.12.2018 ,Z.5Q-.9Q1.9Q2.§IQ�:..8§ yQg §M!Чl!i�S:.Q!iA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

12-2018 

200-0025718331-60 КРИСТИНА 101 9102018120000158526451+ 12-2018 Исплата на нето 
3 28.01 .2019 28.01.2019 Z.5.9-.9Q1.QQ2..§JQ�:?§ yQ(;: §M!Чl!i!Y1S:.Ql1.A ________________________________ 

01-2019 

200-0025718331-60 КРИСТИНА 101 9102019010000159593277+ 01-2019 Исплата на нето 
4 28.02.2019 28.02.2019 Z.5.9-.QQ.1.9Q2.§IQ6_:1�§ yQg §M!Чl!i�S:.Q!iA ________________________________ 

02-2019 
200-0025718331-60 КРИСТИНА 101 9102019020000163002052+ 02-2019 Исплата на нето 

1. Вкупно одливи 

159450.ОО ., -·------�---- --

Фил-Реф. 
4019 2,100.00 
019-2.38 

4019 12,000.00 
019-014 

4019 12,000.00 
019-238 
4019 12,000.00 
019-238 
4019 12,000.00 
019-238 

4019 12,000 .00 
019-238 
4019 12,000.00 
019-238 
4019 12,000.00 
019-238 
4019 12,000.00 
019-238 

4019 12,200.00 
019-iJS 

4019 12,200.00 
019-238 
4019 12,200.00 
019-238 
4019 12,550.00 
019-238 
4019 12,200.00 
019-238 

2. Вкупно nриливи 

0.00 

4. Одобрено дозволено пречекорување 

5. Искористено дозволено пречекорување 

6. Неискористено дозволено пречекорување (4-5) 

Вкупно расположливо салдо (3+6) 

- -· - / . - - ��_:':���� � .-. � � 

. - ·· ., 
. ""· · � .: r :.... l:...· ... -;• 

. 
... 

� „ . ' ·, .r:·: . � ....... .... ,;.: 

0.00 16,883 .00. 

--
0.00 -8,452.00 

--
0.00 172,916.00 

--
0.00 39,066.00 

--
0.00 149,674.00 

--
0.00 60,316.00 

--
0.00 226,992.00 

--
0.00 119,024.00 

--
0.00 94,881.00 

--
0.00 6,378,00 

--
0.00 149,368.00 

--
0.00 81,978. 00 

--
0 .00 102,061.00 

--
0 .00 74,255.00 

--� 
3. Состојба : 

1 
-159450.00 __/ 

0.00 

0.00 

0.00 

-159,450.00 



ЅРАRКАЅЅЕ§ 

Сметка ruv-uuuuvvuLvu-1 , 
Телефон 3200-500: 
Факс 3200-515: 
е-маил vplpinfo@sparkasse.mk 

СОС БАЛКАНМЕДИА 

Сметка: 250-0010029064-88 

Картица на комитент 

промени за период од 01.01.2016 до 19.04-2019 

Адреса: УЛ.ДИМI/\ 1. _ 

Телефон:+389070311290 
Факс: +389 

- Дат.кн. Дат.вал tЈ�Ј]�Г_?R���ч __ Н_?��� ':!�л_о!"�.qа_в_?� -�е_с.!� ��1!�9В��а�- -�2"�Р .Y!'��l)'��� _ ПовБр_Т ПовБр_К/ Смет. Пр.шиф Прог. Орг Одлив Прилив 
Примач Назив примач Место примач Опис 

�7.04.2018 27.04.2018 Z5.Q-_QQ1_9Q2JJQQ:I:?§ p9g §M�_ti!lflfiJl1A_ - - - - - -- -- -- - - --- - - --- - ----- -- - - 04-2018 

200-0024583770-13 ИВЧЕСКА БУЈАРОСКА 101 9102018040000149202812+ 04-2018 Исппата на нето 
16 .05.201816.05.2018 Z5.9-.9Q1.9Q2_9QE�H§ p9g §M�.ti!lflfiJl1A ________ ____ _______ ___ ___ _______ 

05-2018 

200-0024583770-13 ИВЧЕСКА БУЈАРОСКА 1019102018050000151400808+05-2Q18 Иcrinara на нето 

27.06.201827.06.2018 Z5.9-.9Q1_9Q.2JJQ�:?!! .999 §M�!lflf'IJl1A_ - - - -- -- -- --- ---- --- - - -- - --- ---- 06-2018 

200-0024583770-13 ИВЧЕСКА БУЈАРОСКА 101 9102018060000153293209+ 06-2018 Исплата на нето 
26.07.201826.07.2018 Z5.Q-_QQ.1_9Q.2JJQ6_5:_8§ p9g §M�_!:i!lflfiJl1A_ --- -- - - ---- - - ------- -- - -- ---- -- 07-2018 

200-0024583770-13 ИВЧЕСКА БУЈАРОСКА 101 9102018070000154279313+ 07-2018 Исплата на нето 
26.07.2018 26.07.2018 Z5.9-_9Q1.9Q.2_9Q6_5:_8§ .999 §M�_!:i!lflf'IJl1A_ - _Y)l_A._И��I�F: - - - - -- - - - - -- - - - - -----

200-0024583770-13 ЛОРИТА ИВЧЕСКА ОХРИД 930 ПО ДОГОВОР ,[\руги плаќања 
24.08.201824.08.2018 Z5.Q-.9Q.1.9Q.2JJQ�:_8§ .999 p8J}�.tJ!lflf'IJl1A_ ---- - -- - ----- --- - ----- -- -- -- - -- 08-2018 

200-0024583770-13 ИВЧЕСКА БУЈАРОСКА 101 9102018080000155014010+ 08-2018 Исплата на нето 
24.08.2018 24.08.2018 Z5.Q-.9Q1.9Q.2JJQ6_5:?§ .999 .9M�!lflf1Ji1A __ -�Л_А..И��I�F: ___ ____ ________ ___ __ _ 

200-0024583770-13 ЛОРИТА ИВЧЕСКА ОХРИД 930 ПО ДОГОВОР Други плаќања 
02.10.2018 02.10.2018 Z5.9-.9Q.1_9Q.2JJQ6.5:?§ -999 §M�_!:i!lflf!Ji1A ____ ___________ _ ___ ___ ___ __ _ ____ 

09-2018 

200-0024583770-13 ИВЧЕСКА БУЈАРОСКА 101 9102018090000155906830+09-2018 Исплата на нето 
30.10.201830.10.zo18Z5.9-.9Q.1.9Q2JJQ6.5:.8§.999E>M�.tJ!lfl§Jl1A ________________________________ 

10-2018 

200-0024583770-13 ИВЧЕСКА БУЈАРОСКА 101 9102018100000156836430+10-2018 Исплата на нето 
30.10.201830.10.2018 Z5.9-.9Q1_9Q.2_\JQ.6_5:?§ .999 p8J}�_!:i!Y1f.Цt1.I\ _ _у)l_А..И.М.ИI6F:. ___ ___ ____ __ ________ _ 

200-0024583770-13 ЛОРИТА ИВЧЕСКА ОХРИД 930 ДОНАЦИЈА Други плаќања 
08.11.201808.11.2018 �5.Q-.9Q.1_9Q2_\JQQ:l:_8§ -999 .9M�.tJ!Y1fl:!i1A __ -�Л.A!lf.М.ИI�F:. __________________ � _ _  

200-0024583770-13 ЛОРИТА 111ВЧЕСКА ОХРИД 930 донација Други плаќања 
26.11.2018 26.11.2018 Z5.9-.9Q1_9Q2JJQQ:l:.8§ .999§M�.tJ!Y1§Jl11\ ____ ___________________________ 

11-2018 

200-0024583770-13 ИВЧЕСКА БУЈАРОСКА 101 9102018110000157502607+ 11-2018 Исплата на нето 
: 26.11.2018 26.11.2018 �5Q-.9Q1_9Q2..\JQq:\:_8§ 999.9M�.tJ!Y1f'IJi1A ___ Y)l.A!lf_МJ!1I6F:_ ___________________ _ _ 

200-0024583770-13 ЛОРИТА ИВЧЕСКА ОХРИД 930 ДОНАЦИЈА Други плаќања 
i 20.12.201820.12.2018 Z5Q-:QQ1_QQ.2_\JQ.�-:..8§ .999 p8J}�.tJ!Y1f'IJV1A_ --�.А..И�ВF: - - - -- -- - - -- -- - -- - - - - -

200-0024583770-13 ЛОРИТА ИВЧЕСКА ОХРИД 930 донација Други плаќања 
; 20.12.2018 20.12.201ѕ Z5.9-:QQ1_9Q.2JJQ.6.5:.8§ .999 §M�_!:i!Y1flJV1A ____ ___ _ _ ___ _______ ___ __ __ _____ _ 

12-2018 

200-0024.583770-13 ИВЧЕСКА БУЈАРОСКА 101 9102018120000158526451+12-2018 Исплата на нето 
> 28.01.2019 28.01.2019 �5.Q-.9Q1_9Q2..\JQ6_5::?§ .999§8!1�_!:1_11!1f.Цi1A __ _y)l_A!l!�.YII�F: ____ _______ _________ _ 

200-0024583770-13 ЛОРИТА ИВЧЕСКА ОХРИД 930 ДОНАЦИЈА Други плаќања 
7 28.01.2019 28.01.2019 �5_Q-_9Q1_9Q2JJQ�-:..8§ .999.98J:!�.tJ!Y1f'IJi1A _ _ ___ ______ _______________ ______ 

01-2019 
200-0024583770-13 ИВЧЕСКА БУЈАРОСКА 101 9102019010000159593277+01-2019 Исплата на нето 

В 28.02.2019 28.02.2019 �5.Q-:QQ.1..9Q.�Q.�-:..8§ .999 p8J}�!lflf1Ji11\ __ Yjl_A..И��I6i:_ ______ __ ________ ____ _ 

200-0024583770-13 ЛОРИТА ИВЧЕСКА ОХРИД 930 ДОНАЦИЈА Други плаќања 
9 28.02.2019 28.02 2019 �59-.9Q1_9Q�Q63::?§ .999 !5M�!:i!Ylf!JL1A _______ _ _ ____ ____ _____ __ "- ____ ___ 

02-2019 

200-0024583770-13 ИВЧЕСКА БУЈАРОСКА 101 9102019020000163002052+02-2019 Исплата на нето 

о 25.03 .2019 25.03.2019 Z59-_9Q1_9Q2JJQq:I::?§ .999 §��H!lflflJl.11\ ____________ _ _ _ _ _______________ 
03-2019 

200-0024583770-13 ИВЧЕСКА БУЈАРОСКА 101 9102019030000165297775+ 03-2019 Исплата на нето 
1 25.03.2019 25.03.2019 Z59-.9Q1_9Q2JJQ65:.8§ .999 §M�.ti!Y1fl:!i11\ _ -�Л.J!И�.YII�i:_ _____ ___ _ __ __ __ _____ _ 

200-0024583770-13 ЛОР!.1ТА ИВЧЕСКА ОХРИД 930 донација Други плаќања 

Фил-Реф. 
4019 5,150.00 0.00 

019-238 

4019 6,000.00 0.00 

019-238 

4019 6.000.00 0.00 

019-238 

4019 6,000.00 0.00 

019-238 

4019 6,000.00 0.00 

019-238 

4019 6,000.00 0.00 

019-238 
4019 7,000.00 0.00 

019-238 

4019 6,000.00 0.00 

019-238 

4019 6,100.00 0.00 

019-238 
4019 7,000.00 0.00 

019-238 

4019 2,000.00 0. 00 

019-238 

4019 6, 100.00 0.00 

019-238 
4019 6,000.00 0,00 

019-238 

4019 7,000.00 0.00 

019-238 

4019 6,100.00 0.00 

019-238 

- 4019 7,000 00 0.00 

019-238 
4019 6,275.00 0.00 

019-238 . 
4019 7,000.00 0.00 

019-238 
4019 6,100.00 0,00 

019-238 

4019 6,100 00 0.00 

019-238 
4019 6,000 00 0.00 

019-238 

Сост. 

51,066.00 

143.674.00 

54,316.00 

238,992.00 

182,837.00 

113,024.00 

106,024.00 

88,881.00 

278.00 

-98,722.00 

27,045.00 

143,268.00 

129,433.00 

84,845.00 

75,878.00 

124,455.00 

95,786 .00 

121,789 00 

68,155 оо· 

64,956.00 

48,219 00 



...,. 1.....Jмvu,._, ..... .  ..,, н ................... ,.�··- · r- - • 

5. Искористено дозволено пречекорување 

6. Неискористено дозволено пречекорување (4-5) 
Вкупно расположливо салдо {3+6) -126,925.00 

; /, 

' ,,��::;fJffi� ; .. 



ѕ·РдRКАЅЅЕ§ 
Сметка ·i uu-uvuu\)uuLJv-, , 
Телефон 3200-500: 
Факс 3200-515: 

СОС БАЛКАНМЕДИА 

Сметка: 250-0010029064-88 

Адреса : УЛ.ДИl\/IVП r.. 

Телефон:+389070311290 
е-маил vplpinfo@sparkasse.mk Факс: +389 

Картица на комитент 

промени за период од 01.01.2016 до 19.04.2019 
Дат.кн. Дат.вал нал·оrодавач Нази·в налогодавач Место налогодавач Мат.бр уплатувач ПовБр т 

nрЙмач- - -- - н�З;в-.;-р-и-;,,�4 -=---
-

}Л;сi� �рЙма�- - - - - -- --
-

-опИс - - - - - -
- ПовБр_К/ Смет. Пр.шиф Прог. Opr Одлив 

0.01.201810.01.2018 Z5.9- .9Q1.9Q2J)Q6j:,8§ _9Qg l>M!Vl.t1!Y1f;IJl1д __ -�Л.АИ1Ј1Ј11ВF: _____ ________________ Ф-РА БР.2018-100-0034 
200·Q022490630-41 ЈОВАН ТРПЕСКИ ОХРИД 930 ПО ДОГ.ЗА ПРЕВЗЕМ.НА УДЕЛ ЗА ИСПЛАТА НА 

1.01.201811.01.2018 Z5.9 -.9Q1.9Q2J)Q6_:1-:.8§ yQg l>M!Vl.!:1!Y1�1Ji1A ___ Yjl.A_ИlJ!J11BF: ______ ______________ _ Ф-РА БР.2018-100-0034 
200-0022490630-41 ЈОВАН ТРПЕСКИ ОХРИД 930 ПО ДОГ.ЗА ПРЕВЗЕМ,НА УДЕЛ ЗА ИСПЛАТА ПО 

:9.01.2018 29.01.2018 Z5.9-.9Q1.9Q2J)Q6j:,8§ _9Qg §Mf1\.tJ�f!Jl1A ___ 
Уј1.А_И�Ј11:Т6F: _____________________ Ф-РА БР.2018-100-0034 

200-0022490630-41 ЈОВАН ТРПЕСКИ ОХРИД 930 ПО ДОГ.ЗА ПРЕВЗЕМ.НА УДЕЛ ЗАИСПЛАТА НА Ф-РА 
15.09 2018 05.09.2018 �5.9-.9Q1_9Q2J)Q6_:1-:.8§ _99g l>MIVl.!:1��11A- __ Y)l.A_V!_MJ11BF: ____________ _____ ___ _ 

200-0022490630-41 ЈОВАН ТРПЕСКИ ОХРИД 930 ПО ДОГ.ЗА ПРЕВЗЕМ.НА УДЕЛ Други ппаќања 

Ј4.10 .2018 04.10.2018 �5.9-.9Q1.9Q2J)Q6_:1-:?§ _9Qg l>M!Vl.!:1�.§'IJ\11_1\. __ 'ijl.A_И�Jl1:Т6F: ___________ _________ _ 

200-0022490630-41 ЈОВАН ТРПЕСКИ ОХРИД 930 ПО ДОГ.ЗА ПРЕ6ЗЕМАЊЕ НА КОНЦЕСИЈАНА ТВ 
30.10.201830.10.2018 Z5.9-.9Q1_9Q2J)Q6_:1-:?§ _99g l>M�.!:1��\11_1\. __ 'ijl.A_V!_MJ11:Т6F: ____________________ _ 

200-0022490630-41 ЈОВАН ТРПЕСКИ ОХРИД 930 ПО ДОГ.ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ НАКОНЦЕСИЈА НА ТВ 

20.12 .201820.12.2018 Z5.9-.9Q1.9Q2JJQ6j:,8§ _9Qg !?M�.ti�.§'IJJ/l_A ____________ ____ __ _____ _____ ___ _ 12-2018 
200-0022490630-41 ТРПЕСКИ ЈОВАН 1019102018120000158526486+12-2018 Исплата на нето 

17.01.2019 17.01.2019 Z5.9-.9Q1.9Q2J)Q6_:1-:?§ 99g !?M�.ti�f;,Ц\11_1\. - _Yjl_AV!_MJ11:Т6P_ - - - -- - - - - -- - - - - -- -- - -
200-0022490630-41 ЈОВАН ТРПЕСКИ ОХРИД 930 ПО ДОГ.ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ НА 

Фил-Реф. 
4019 65,000.00 
019-238 
4019 35,000 00 
019-238 
4019 17,000.00 
019-238 
4019 6,000.00 
019-238 
4019 90,000.00 
019-238 
4019 61,500.00 
019-238 

4019 1,643.00 
019-238 

4019 85,500.00 
019-238 

28.012019 28.01.2019 Z5.9-.QQ1.9Q2JQ6j:.8� _9Qg !?M�.ti�.§'IJ\11_1\. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
01-2019 4019 2,ѕ54.оо 

200-0022490630-4·1 ТРПЕСКИ ЈОВАН 1С1 9102019010000159593293+ 01-2019 Исплата на нето 019-238 

28.02.2019 28.02.2019 �s.Q-.9Q1.9Q23Q6_:1-:.8§ _9Qg .PM�.tilY1.§'IJ\11_� _____ _______ __ _______ _______ ___ 
02-2019 4019 2,8ѕо.оо 

200-00224 90630-41 ТРПЕСКИ ЈОВАН 101 9102019020000163001927·• 02-2019 Исплата на нето 019-238 
25.03.2019 25.03.2019 �5.9-.9Q1.9Q2J)Q6_:1-:.8§ _9Qg l>M�_ti�f;,Ц\11_A __ __ ___ ___ ________ _ ___ _____ _ ____ 

03-2019 4019 1,225.00 
200·0022490630-41 ТРПЕСКИ ЈОВАН 1019102019030000165299476+03-2019 Исппата на нето 019-238 

г 1. Вкупно одливи 2. Вкупно nриливи 
368272.00 0.00 

4. Одобрено дозволено пречекорување 

5. Искористено до::�волено пречекорување 

6. Неискористено дозволено пречекорување (4-5) 

Вкупно расположливо салдо (3+6) 

Прилив Сост. 

0.00 4,732.00 

--
0.00 -30,268.00 

--
0.00 10,547.00 

--
0.00 144,522.00 

--
0.00 167,908.00 

--
0.00 -91,722.00 

--
0.00 94,178.00 

--
0.00 74,896 .00 

--
0.00 93,232.00 

--
0.00 65,305.00 

0.00 63,731.00 

3. Состојба � 
� 

-368272.00 
__ , 

0.00 

0.00 

0.00 

-368,272.00 



ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
Трговски регистар и регистар на други правни лица 

www.crm.com.mk 

Број: 0805-50/150320190002957 

Датум и време: 19.4.2019 г. 12:35:04 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА 

-ЕМБС: 5449537 
:Целосен назив: Трговско радиодифузно друштво Јован Трпески ТВ МОРИС ДООЕЛ 

Охрид 

!Кратко име: 

!С�дИш.те: 
• !Вид на субјек:г на упис: 
•Датум,на основање: 

Деловен статус: 

:*Вид на сопственост: 

iЕДБ: 

:Потекло на ка1nиталот: i 

:големина на субјектот: 

:Организационен облик: 

!Надлежен ре1·истар: ' 

flаричен влог EUR: 

.непаричен влог EUR': 

уплатен дел EUR: ' 
Вкупно основна главнина 
�UR: 

:Име и презиме/На3f'!в: 

Ад•реса: 
. 

-· 

�ип ,на сопс�твеник: 

Паричен ·вл'ог.ЕU.R: 
1 . • 

Непаричен влог E.UR: 

уплатен дел-ЕUR: 

ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид 

ГРАДСКО ПАЗАРИШТЕ бр.20 ОХРИД, ОХРИД 

ДООЕЛ 

12.6.2000 г. 

Активен 

Приватна 

4020000125011 

Домашен 

микро 

05.4 - дооел 

Трговски Регистар 

0,00 

5.726,00 

5.726,00 

5.726,00 

ЈОВАН ТРПЕСКИ 

БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА бр.85-2/26 ОХРИД, ОХРИД 

Основач/сопственик 

0,00 

5.726,00 

5.726,00 

Број: 0805-50/150320190002957 Страна 1 од 2 



1 Вкупен влог EUR: 5.726,00 

n,риоритетна дејност,/' 
Главна приходна шифра·: 

60.20 - Дејности на телевизиската програма и емитување 

ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС 

Евидентирани се дејности во надворешниот промет 

Управител 

:Име и презиме: ЈОВАН ТРПЕСКИ 

Адреса: БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА бр.85-2/26 ОХРИД, ОХРИД 

•Овл·астувања: Управител 

Тип на овластување: Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот 

! промет 

iовластено лице: Управител 

КОНТАКТ 

т-mail: tvmoris@yahoo.com 

Напомена : 
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност. 

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот 

/сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на 

Република Македонија 

Број: 0805-50/150320190002957 Страна 2 од 2 



ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Трговски регистар и регистар на други правни лица 
www.crm.com.mk 

Број: 0805-50/150320180008879 

Датум и време: 28.11.2018 г. 12:48:42 

ТЕКОВНА СОСТОЈБА 

:: ��·��\�$� \;������< �:);' 
_ 

'
. • ,\"' ' · -.".r , _ . ...:..':""-'�· .N�,_. ��=;_:::::�==�='-=s.:..::����===�:::: 

ЕМБС: 

Целосен назив: 

Краrко име: 
Седиште: 

Вид на субјект на упис: 
Датум .на основање: 
Времетраење: 

Деловен статус: 

*Вид на сопственост: 

ЕДБ: 

Големина на субјектот: 
Организационен обдик: 

Надлежен ре'!"истар: 

ЕМБГ/ЕМБС: 

Име 
и презиме/Назив: 

Адреса: 

·ЕМБГ/ЕМБС: 

Име и презиме/Назив: 

Адреса: 

ЕМБГ/ЕМБС: 
-

Име и nрезиме/."'аз'и,в: 

7087128 

Здружение за еднаква застапеност на лиц.а со посебни потреби во 

медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА Охрид 

СОС БАЛКАНМЕДИА Охрид 
ДИМИТАР ВЛАХОВ бр.кат 2/23 -зrр.осигур/М:акедонија ОХРИД, 

ОХРИД 

ДРУГО 

5.12.2015 г. 

неограничено 

Активен 

Недефинирана 

4020015529976 

микро 

10.9 - останати општествени организации, фондации и здруже·ние 

на граѓани 
Регистар на здруженија и сојузи 

1009952430026 

ЈОВАН ТРПЕСКИ 

БУЛЕВАР ТУРИСТИЧl<А бр.85-2/26 ОХРИД, ОХРИД 

2107962420024 

РАДОВАН ДИМИТРИЕВСКИ 

БУЛЕВАР ТУРИСТИЧКА бр.4-1/1 ОХРИД, ОХРИД 

2108938435017 

МАРИЈА ДЕНЕСОВСКА 

Број: 0805-50/150320180008879 Страна 1 од З 
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Адреса: , НИКОЛА КАРЕВ бр.6/7 ОХРИД, ОХРИД 

ЕМБГ/ЕМБС: 2309997435042 

Име и презиме/Назив: КРИСТИНА ДЕНЕСОВСКА 

Адреса: ГРИГОР ПРЛИЧЕВ бр.16 ОХРИД, ОХРИД 

ЕМБГ/ЕМБС: 2601967430014 
Име и през·име/Назив: САШКО ДЕНЕСОВСКИ 

Адреса: flAЗQ ТРПОВСКИ бр.52 ОХРИД, ОХРИД 

Овластени лица 

ЕМБГ: 2601967430014 
Име и презиме: САШКО ДЕНЕСОВСКИ 
Адреса :  ЛАЗО ТРПОВСКИ бр.52 ОХРИД, ОХРИД . 
Овластувања: Претседател 

Овластено ли-ц:е: Овластено лице 

Подброј: 7087128/1 
Назив: Здружение за еднаква застапеност на лица со посебни потреби во 

медиумите СОС БАЛКАНМЕДИА Охрид-Подружница Македонска 

независна новинс1<а агенција ОХРИДСКАЈ Охрид 

Тип: Подружница 

Подтип: Подружница 

Адреса: ДИМИТАР ВЛАХОВ бр.кат.2лок26-згр.осигур/Македонија ОХРИД, 
ОХРИД 

ПриоритЕ!Тна дејност/ 94.99 ·Дејности на други организации врз база на зачленување, 

Главна приходна .шифра: неспомнати на друго место 

Број: 0805-50/150320180008879 Страна 2 од 3 



1 
ЕМБГ: 

Име и презим�: 

Адреса: 
Овла стува ња: 

Дополнителни 
информации: 

КОНТАКТ 

E-mail: 

. ОВЛАСl'Е-НИ Л.ИЦ-А НА ПОДР:УЖНЙЦ:АГГ.А 
; 

2601967430014 

САШКО ДЕНЕСОВСКИ 

ЛАЗО ТРПОВСКИ бр.52 ОХРИД, ОХРИД 

Лице овластено за застапување 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: -Мир хармонија и просперитет на луѓе во 
Македонија на Балканот и Глобално -Подигање на свеста на 
јавноста за професионалните и етички стандарди кои медиумите 
треба да rи почитуваат за лица со инвалидност. -Создавање на 
амбиент за самокритичност ,самосвесност и отчетност на 
медиумите кон публиката -Олеснување на пристапот на 
публиката до медиумите,поттикнување на промени со иновации и 
алтернативни модели за решавање на општествените предизвици 
кои влијаат на другите актери и се вклучуваат во главните 
општествени текови -Да се залага за проме.ни и еднаква 
застапеност на лица со инвалидност во медиумите,решавање на 
општествените предизвици за придобивки на маргинализираните 
групи и на групите во понеповолна општествена положба 

kotvaoh@yahoo.com 

Напомена: 
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност. 

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот 

/сопственикот и служи и.склучи во за статистич1<и цели на Државниот завод за статистика на 
Република Македонија 

Праона поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на 
Република Македонија во рок од 8 де�1а од денот н.а приемот. 

Изготвил: Овластено лице: 

1 

�. !�1:0� 

Број: 0805-50/150320180008879 Страна 3 од З 



МАКЕДОН��ЈЉQШt��к м АД - Скопје дхцнонерско друшт110 за . електронски комуникации·С1<0n1е 
4 

ТfЈД ТВ Морис ДООЕП Охрид 

Број ____j).l_Qil8-::JL:l-�f!..::rt...8�;....;.::5=--"·· ·�--+-! 1� до ГОВОР 
зв р гулираn:.е на права-rа за реемитување на nрограмсl'И 

1 1  ·04- 1018 серв и �1 друrи содржини преку јавни комуни кациски мрежи 
дur• ���--����� 

СrЈlучен помеtу: 

Македонски Тетжом АД - Скопје, со седиште на ул. Кеј 1 3-ти Ноември бр в; 1 000 Скопје, 
жиро сметка 20000002566 1051 и ЕДБ 4030997339640, депонен 1 на Стопанска банка Сv.опје, 
претставуван од Директор на Сектор за приватни корисници , Емилија Андоновска 11 
Директор на Сектор за регулативни и големоnродажни прашања, Слободанка Гиевска (во 
понатамошниот текст: Оп ератор на јавна комуникациска м режа односно Оператор) 

2. Трrовс1<0 Радиодифузно друш1во Јован Трnес,ки ТВ Морис ДООЕЛ, Охрид, со седиш те 
на ул . Градско Пазарvшле бр. 20. Охрид, со ЕДБ 4 02000012501 1 .  претставуваti/о од 
Управител Јован Трпески и Директор Сашо Денесовски (во понатамошниот текст: 
Радиодифузер) 

или доrоеорни страни . 

1 .  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ 
1 . 1  Предмет н а  Договорот е регулирање на праваrа за реемитување на програмскиот сервис 

ТВ Морис и друп1 содржини на Радиодифузерот преку јавни комуникациски мрежи ;-ш 
Операторот, вклучувајки реемитување во рамки на ИПТВ услуrата, реемитување пpl'ir.y 
интернет и реемитување nреку мобилна GSM мрежа. 

2. ДЕФИНИЦИИ 
2 . 1 .  Оператор на јавна комуникациска мрежа означува правно лице кое има nраво да rрад•�. 

поседува, изнајмува и/или работи со јавна комуникациска мрежа и придружни средства и 
може да дава јавни комуникациски услуги согласно релевантните одредби на Законо1 :Ја 
електронски комуникации и Законо1 за аудио и аудиовизуелни медиумски ycnyrt1 

2.2 .  Радиодифузер е давател на аудио или аудиовизуелни медиумски услуr1-1 за радио или 
телевизиско емитување, согласно релевантните одредби на Законот за <.1удv.о и 

аудиовизуелни медиумски услуги. 
2.3.  Реемитувањ€ на програмски сервиси е јавна електронска комуњii-'ациска услуга ксј�Ј ј.Ј 

обезбедува оператор на јавна електронска комуникациска мрежа и претставува при мање 
и истовремено nренесувс�ње на рад110 или телевизиски nporpaмci:и сервиси во целост и 
без каква било модификација во нивната nро!'рамска содржина. што радиодиqЈузерн-rе rн 
емитуваат за прием од страна на јавноста , соrпас:но репееантните одредби на Законот за 
аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. 

2.4.  ИПТВ - Телееизија преку интернет протокол 

З. ПРАIЗА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ 
3.1 . Р адиод11фузе рот за период до З1 .ОЗ . 202i година1 му дава на Операторот неекскпузивна 

дозвола за реемитување на програмскиот серв�1с 1 ТВ, на качин дефt.1ниран во член 1 .  ·t 
од овој Договор, 11 тоа за соодветното подрачје за кое Рцциодифузерот има добиено 
дозвола з.а вршење на радиодифузна дејност врз основа на реrулирани ав1орс>;и \� 
сродн�1 права за корисниците на ИПТВ услугата .и за територ1-1}ата на Република 
Македонија за останатите корисници. 

Страна ·1 од '7 
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3,3,  
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3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3 .9 .  

Радиодифузерот е согласен, за нреметраењето н а  ОВОЈ Договор, Олера �:орт во 
согласност со сопствените ТGхнички v.апацитети да има дискреционо право да одлучи 
дали ќе ги реемитува содржините дефин"1рани �о член 1 од овој Договор преку интернет 
и npexy моб\l!лна GSM мрежа 

Радиодифузерот гарантира дека ги има реr·улирано сите авторски и сродни права во 

врска со програмските сервиси, односно содржини, nредмет на ОВОЈ Договор и дека има 
дозѕоnа за вршење на радиодифузна дејност з.а целиот период �Ја времетраењ€то 1 1а 
овој Договор . Радиодифузерот му гарантира на Операторот дека сК11учувањето на овој 
Доrовор и неговото целосно исполнување нема да поuреди прѕва на трети лица утерде11и 
со закон и/ипи каков било друг договор. 

Радиодифузерот гарантира дека на Операторот ќе му обезбеди излезен с:иrнаn (outµut 
broadcast signal) за програмата во согласност со ЕБУ (EBU} стандардите, кој Операторот 
ќе го искористи за реемитување на програмата на начините дефинирани во член 1 1 од 
овој Договор. 
Радиодифузерот се обврзува на Операторот �ти на трета страна посочена од 
Операторот, за потребите за реализација на успугата за обезбедување на програмски 
водич (EPG),  еднаш неделно за период од наредтне 1 & (петнаесет} дена. да им 

доставува информација за сопствената програмската шема. 
Операторот е согласен да Ја обезбеди опремата (дефинирана во Прилог 1 на оеој 
договор) потребна за прием и дис1 рибуција на сигналот на програмскиот(те} сервис(и}, 
предмет на овој договор, во рамките на ИПТВ дистрибуrивната мрежа на Операторот и 

ќе дозволи истата да биде инсталирана во просториите на Радиодифузерот. Опремата 
потребна за прием и дистрибуција на сигналот е сопственост на Операторот и 
примопредавањето на истата ќе се констатира записнички од страна на дшоеор<1ите 
стран и  односно при м опредавањето на опремата при. нејз�1ното nос,rавување и нејзиното 
отстранување од просториите на Радиодифузерот ќе биде регулирана со записник 
(При11ог 2 на овој договор}, потп�1шан од овластените nица на двете договорн и  с1 рани. 
Радиодифузерот е должен да му овозможи на Операторот непречено отс1·р�.�нување на 
опремата од неговите простории по истекот на важноста 1 1а  овој Договор иr�и во случај на 
негово предвремено раскинување. Радиод.ифузерот е дш1жен да ја врати опремата на 
Операторот 80 истата состојба во која ја n�ими.л np�1 нејзинот,о инсталирање 1:10 неrов�1те 
простории. Доколку при повпекувањето на опремата од овој член биде констатираr-10 
оштетуеа�е tia иста.та, Радиодифузерот е соrпасен да ги сноси сите трошоци за нејзино 
сервисирање и е должеti истата да ја врати 80 функционална состојба иш� доколку тоа не 
е можно во целост Агt го обештети Оnераторот. 
Радиодифузерот има лраво и обврска да раководи со опремата од член 3.6 на овој 
Договор,  за целиот nериод во КОЈ истата се наоtа во неговите простории. и должен е зв 
опремата да се гриж�1 со внимаш1е на добар стручњак во поглед на нејзино 
совесно/домакинско користење и да гарантира за нејз1,1ната безбедност и непречено 
функционирање. Во случај на технички проблеми и/или нефункционалност на оп рем а1а, 
Радиодифузерот е должен веднаtн да го извести Операторот. 

Рад11одифузерот за периодот наведен во точка 3 . 1 .  од Договорот, не nлака никаков 
надомест за изѕршеното реемитуеање на неговите програмските сервиси од страна на 
Операторот. 
Операторот се обврзува реемитуаањето на nроrрамите, одноено на делата содржаш� во 
нив, да би:де истовремено, непроменето и непрекинато како и без додатоци или измени. 

З.10.  Операторот за пер�шдот наведен ео точка 3 . 1 .  од Договорот, не nлаќа никаков надомест 
за добиеното право за реем�пување на програмските сЕфвис�1 на Радиодифузерот. 

з. 1 1 .  Операторот ќе вложи соодветен напор да овозможи квал1на·п-10 реемитување на 
програмските сервиси до крајните корисниц�-1 на начините дефинирани во член 1 .  1 од овој 
Договор во согласност со технолошките можности 11 техничкото поврзување на 

договорните страни. 
З . 12. Страните се соrласfш да се 11склучи било каква одrоворност на странаtа на Операторот 

за правата на содржината и проrр-амските сервиси urro п1 реемитув-а. Без огл.ед на 

претходното, докоnку било која трета страна ноднесе оштетно ба:рање до Огн,�рзторот . 
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r1оерзано е,'О авторските i1 друrи сроднн nр;:ша на содржи1 1ат;;1 и програмските с�рвис1�, 
Радиодифузерот е согласен да стапи во целост на местото на Операторот., по 11исr;1сно 
барање од Олера1орот, како и да rи вложи сите напори Јавно да објави дека Оr1ераторот 
не е одговорен за регулирањето на авторските 11 други сродни права и дека 
сvлучув:ањето на овој Договор и неговото целосно �tсполнување не пr..тредува праоа на 
треrи лица утврдени со закон и/или каков биnо друг дог.овор. 

4. ДОВЕРЛИВОСТ 
4. 1 . Двете договорни страни прифаl<аат и се согласуваtн во секо8 време да rи трЕПИ fУ?.9т 

ус11уг�те, податоците и докуменrацијата подрзани со овој Доrовор како „строго 
доверливи" на страната која ги доставува податоц111·е, осоен �ко не е nоина•:у наве;.1;:r10 
со писмено одобрување. 

4 .2. Се која од доrоворн11те страни се соrласува да ги третира кзко строго довер .пини 
податоците во овој Договор и сите информации nобиени од друrата договорна страна 
како резултзт на 11реrовор1пе во врска со овој Договор, или како резулrа1 од 
извршувањ.ето на обврск11те според овој Доiовор, вклучувајiи и дека нема да му н1 
открие таквите �1нформации на ниту едно друrо ш1це, освен коrа доверлУ1в иот материјаn :  

• им е ставен на располагање на вработените на една од доrоѕорните страни . но 

случај кога тоа е нео пходно; 
• бил законскк во nоседуеање на таа страна пред започнувањето на преговорите 1 шо 

довеле до овој Договор, и/или е веке јгвно познат 1-ти ќе с1ане таков на некој иден 
датум {на начин кој не € резултат на прекршување на оваа клаузула); 

• е побаран од примателот на податоци од е,-трана на овластен државен орган или од 
надлежен суд, со леппим11а наредба вр3 основа на реnевант€н закон. За ваквото 
барање примателот на податоци веднаш ќе ro изв€сп1 давателот 11а nодатоци. 

4 . 3  Секоја договорна страна ќ е  r и  направи сите оправдани напор�1 за да обезбеди нејзишпе 
вработени да се nридржуваат кон одредбите на овој член �1 ќе обезбеди 11стнте да бидат 
подложни на договорна долж11ост за такво придржување. 

<1 . 4  Обврските содржани во овој член важат З (три) tот1ни по раскинувањето ;;т; 
истекувањето на важноста на овој Договор. 

5. КЛАУЗУЛА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУМПИРАНО ОДНЕСУВАЊЕ 
5 . 1  Радиодифузерот !<lзјавува дека е запознаен со оберскаrа н а  Македонски Телеком АД -·· 

Скопје да rи почитува правилата на етичкото и деловно однесување, како и r.роnиси re. за 
сnречување на корумпирано однесување. Страните се сотасуааат да се придржуваа� 
кон горенаведените правипа како мноrу важен елем еkт од н ивниот договорен однос. 

5 . 2  Страните изјавуваат дека соrласно правилата на етичкото и деловно однесување, 
деловната одлука изложена ао договорот, како и условите на доrов·орот бипе наnранени 
врз основа на обје)('fивни Пр€тnоставки. И двете страни сметаат дека е битно Доrоворот 
да се склучи искnучиво на деловна основа. 

5.3 Договорната страна потврдува де.ка прекршувањето на законите за спречување на 
корумт1рано однесување во врска со тековниот договор може да резуптира со 
моментално раск1шување на Договорот коешто наметнува релевантни корект1-1вни мерки. 

�. ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ 
6 . 1 .  Доrоеорот се склучува з а  период почнуеајќи од да1умот на потпишување од двете с1 ра1iи 

до Зi .03.2021 rодина, со можност да биде а�поматс�ш nродолжен за до11ол11ителни 
nавеќекраrни периоди од 1 {една) годин а ,  докопку ниту една од доrоворн1н-е с1ран1-1 не т 
раск11не со п ретходно писмено известување до другата догооорна страна во рок од ЗО 
(триесет) дена пред истекот на времетраењето на Договорот. 

7 .  ВИША СИЛА 
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7 1 Под Виша сила се подразбира наста1 1  независен од волјата на дсrоворнит1? страни,  чие 
f'<ЈСтану вање не можеnо да се спречи или предвиди и поради кој исполнувањето на 
обврските од Договорот станало отежнато или неможно, вкпучуаајки, но не ограничувајќи 
се на пр11роднн настани, олштесrвени настани, {штрајк, немири, војна}, актн на јавнаrЕt 
власт и слично 

7.2 Во случај на настапување на Виша сипа договорните страни се ослободуваат од сека1,ва 
одгоѕорност поради неизвршување или неблаrовремено и несоодветно извршување н а  
обврските од овој Договор, за време на траењето на дејството на Виша сипа. 

8 .  РЕШАВАЊЕ НА СПОРН ИТЕ ПРАШАЊА 

8. 1 Доrоворните страни се согласни сите спорни прашања да rи решаваат спогодбено и 

вонсудски , во духот на добрите деловни односи, а ако тое не успее надлежен е 
Основн\.1оТ Суд С коnје 2 во Скопје 

9. СТАПУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ВО СИЛА 
9 . 1 Договорот стаnува во сила на денот на неговото потпишување од двете страни. 

10. ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ 

1 0. 1 . Овој Договор може да се измени и допоnни само со претходна писмена согласност на 
двете договорни страни. 

1 1 .  РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ 
1 1 . 1  Овој Договор може да се раскине во спедните сnучаи. 

Пред истекот на рокот за кој е склучен, во спучај на rтосталување на една од 
доrоворните страни спротивно на одредбите од овоЈ Договор, односно доко:пку и сrата 
не ro поправи своето о,цнесуt�ање во рок од 15 (rтел-наесет) дена сметано од денот н z: 
даденото писмено известување од другата договорна страна. 
Во снучај на Виц;а сила кога истата трае повеќе од 30 {триесет) дена. 
Доколку Радиодифузерот rи нема регулирано сите авторски и сродни права во ерскз со 
програмскиот сервиси, односно содржиш-t, предмет на овој Договор, односно доколку од 
биnо кои причини престане еажноста на дозволата за вршење на радиодифузна дејност 
за целиот период на времетраењеrо на овој Договор 

• Доколку rледаноста на nроrрамскиот сервис на Радиодифузерот, согласно с111стемот за 
мерење на rледаност на Операторот , не е задоволителна проnорционаnно на бројот на 
жители на r10драчјето на кое се реемитува програмскиот С€рш1с. 
Доколку двете страни посп1rнат нов договор, со nоинаквv� услови, овој Договор заедно 
со сите ноти рани обврски на двете страна станува неважечки. 
Операторот има дискреционо право еднострано да ro раскине овој Договор, со rн1см€но 
известување доставено до другата договорна страна во рок од ЗО (триесет) дена. 

1 2. КОНТАКТ 

Во име на Операторот, одговорно nице за контакт ќе биде лицето: 

Иван Брзовскti - Ракоаодитеп на Оме.n за Содржини 
Адреса: Македонски Телеком АД - Скоnје, ул„ Кеј '!Зти Ноември бр„ 6, 1000 Скопје 

Email: lvan.Вrzovski@telekofТ)_,__rпk 
Телефон: {02} 3242 600 

во 1-1ме на Радиод\!lфузерот, одговорно лице за ко1пакт ке биде л11ц$то: 

Cawo Денесовскм - Директор 
Адреса: yn. Градско Пазариште бр 20, Охрид 
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Email: kotvaoh@yahoo.com 
Телефон: 070 3 1 1 290 

1 З .  ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

И•• 1·-ер.Н(Ј 

·1 З. ·1 Договорот е составен v. склучен ѕо сGrласност со позип1вните законски прописи во 
Република Македонија и nри неговото толкување, над11ежно право ќе биде исжnучиf:lо 
правото на Република Македонија 

1 3.2 Поништувањето ипи невалидност.а на 11екоја одредбилз на овој Договор не з1-1ачи и 
поништување или невалидност на останатите одредби од 11сп1от, н иту пак впијае вр.з 
валидноста или важењето на неко.1а од одредбите. 

1 3.3 Секоја страна во секое време треба да постапува со добра волја за да се nостиmг г 
цеrнл е на овој Договор. 

1 3.4 Неуспехот на некоја од страните да nрименv. некоја од одредбите на ово.i Договор ни.; СЕ: 
смега како одрекување од одредбата, ниту nак влијае на валидноста на овој Договор или 
некој негов дел на било кој начин. 

1 3.5 Во случај на неконз11стентност и недоследнос-r помеrу ОВОЈ Доrо.ѕор ипи бш10 ко; п1ш поr 
или анекс кон о вој Договор, ќе преовладува овој Договор. 

13 .6 Овој Доrоеор ја содржи целосната согласf1ост на страните во врска со истиот и :и 
заменува сите претходни доrовори, усни или писмени ,  што се однесуваат н а  о в :Ј"! 

проблематика. 
1 3  7 За се што не е предвидено со ОВОЈ Договор, ќе се nрименуваа·r соодветните одредби од 

Законот за облигаЦ>fони1·е односн и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуп1 
1 3 .8 Овој договор е изrотвен во 4 (четири) истоветни и nопноправни примероци од кои по 2 

(два) за Операторот, 1 {еден) за Радиодифузерот и 1 (<еден) за Агенција за аудио �1 
аудиовизуепни медиумск11 услуги. 

1 3.9  Страките потврдуваат и се соrласн и дека со nотлишуоањето на овој Доrовор помеѓу 
двете страни nостои законски обврзувачки договор. По потпишувањето од двете страни, 
примерок од Договорот може да се ерат;1 на другата страr1а во електронски форма·i 
Страните прифаќаат и се соrnасуваат дека потпишаната, скенираната 11 разм.енета 
епектронска верзија на овој Д<Јrовор ја има истата nраона и процедурална всжност како и 
оригиналниот документ. Без да е во сnротивносr со валидноста на таквиот документ, 
секоја страна ќе го достави оригиналниот докуменr до другата страна во најкраток можен 
разумен рок. 

ДОГОВОРНИ СТРАНИ: 

ЗА ОПЕРАТОРОТ 
Македонски Теn еЈ<ом АД - Скопје 

Директ 
IТриват 

оновска 

МАКЕДОНСКИ T!.n!KOM 
Директор 6��B�W �и 
и г олемоn��·��хации.СЈСОnје 

Кеј 1 3·-rw Неамвр� в 
fl · 0 Cкonfe Cпqt,J:: ка евска 

ЗА ?АдИОДИ ФУЗЕРОТ 

Т РД ТВ Морис ДООЕЛ Охрид 

·vnµаrнпел 

Јо ва« Трnес�и 

Д11рекrор 

Сашо Денесовски 
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П рилог 1 

Записник за примопредавање и инсталација нз опрема 

-
l<ОЛ И" 'ННiа -Оnос·ма 0С1}1С - - ·---Wission WDH- 1 530 encode r 1 

Actelis s/n : А1251 0ЗВСЗ? modem 1 --
__ __,_,„ __ 

- · - - ·--

---·-+--· -·� „·-

------ ·-· -
- · ·- - - „ ... - -- -- - -

· - - -

Датум _____ _ 

Во име на Операторот Во име на Ради-о.цифузер.от 

Предал Примил 
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