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------------- original message --------------
Subject: Re: Барање на исправка на информација;Барање извинување поради навреда и клевета и 

Барање надомест на штета 
From: 

То: "contact@avmu.mk" <contact@avmu.mk> 

1 
ПРЕТСТАВКА-УРГЕНЦИЈА - 1 

Почитувани, 

;>() 
е• о п () 

Во прилог Ви ги доставувам моите преписки со ТВ ТЕЛМА,а во врска со необјавена исправка на 

информација,со што е сторен прекршок по чл.Зl ст.1,т.5 и ст.2 од Законот за медиуми. 

1 

! 

Поради тоа Ве молам,согласно чл.8З од Законот за прекршоците (Службен весник бр.96/2019 од 

17.05.2019 г.),пред надлежниот суд, да поведете прекршочна постапка против овој медиум,или 

пак,доколку не сте надлежни за поведување на ваква постапка,Ве молам да ме информирате за тоа: 

кој орган на државна управа,во чија надлежност спаѓа непосредното извршување или надзор над 

извршувањето на законите (во случајов Законот за медиуми) во кои се предвидени прекршоци,би 

бил надлежен за поднесе Барање за поведување на прекршочна постапка? 

Притоа,предлагам,доколку Вие не сте надлежни,-овој допис да го препратите до тој надлежен орган. 

Воедно,Ве молам,за било што Вие би превзеле,или не би превзеле,во врска со оваа 

претставка,благовремено да ме известите. 

Битола,28.12.2020 г. 

Со почит, 
. 
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From: 

Sent: Monday, December 28, 2020 12:03 РМ 
То: Subject: Re: Барање на исправка на информација;Барање извинување поради навреда и клевета и Барање 

надомест на штета 

Второ-Трето препраќање 

From:

Sent: Friday, December 25, 2020 2:21 РМ 
То: 
Subject: Re: Барање на исправка на информација;Барање извинување поради навреда и клевета и Барање 

надомест на штета 

Повторно препраќање 

From: 

Sent: Wednesday, December 23, 2020 3:45 РМ 
То: 
Subject: Re: Барање на исправка на информација;Барање извинување поради навреда и клевета и Барање 

надомест на штета 

Почитувана,

На ден 18.12.2020 г.,преку е-маил,до оваа телевизија и до главниот уредник и директор 
испратив Барање за изсправака на информација,со мое овластување да ја истата биде срочена од 
страна на оваа телевизија или да се објави мој одговор,а истовремено,истиот ден, тој е-маил го 
отштампав и го доставив на адреса од телевизијата,со мој поптис и печат.

Во законскиот рок,од страна на телевизијата Телма не е постапено по моето барање. 
Денес,со цел да се информирам што се случува со моите барања, ѕвонам на телефонскиоте броеви 
од ТВ Телма,но и на оној од информативната програма,но никој не ми се јавува. 

Од горните причини,како на одговорен уредник на информативната програма на Телма 
Телевизија,со овој е-маил,во прилог,горенаведениот допис, го доставувам и до Вас и воедно Ве 
замолувам да бидам известен зошто не е постапено по истиот,во законскиот рок,и во истата емисија 
и во истиот термин во кој беше објавена 11информацијата11 од новинарот и уредник ,а со цел да ги 
планирам и превземам моите натамошни постапки. 

Со почит,.

From:

Sent: Friday, December 18, 2020 4:01 РМ 
То: 
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Subject: Барање на исправка на информација;Барање извинување поради навреда и 1<левета и Барање 

надомест на штета 

До Телевизија Телма и 

До Директорот и Главен уредник, 

Почитувани, 

колеги,пријатели,роднини,другари,странки,судии,соседи,и се јас 

На ден 16.12.2020 г.,во Вашиот Дневник од 21:30 часот,Вашата телевизија,а преку новинарот ,објави 

неточна,непоткрепена и лажна вест,-дезинформација,со навредувачка и клеветничка содржина 

поради која го наруши мојот углед и мојата чест, и како личност,но особено и како адвокат,заради 

што сега сум подложен на разно-разни јавувања од мои т.н.,со цел да информираат што тоа сум 

направил,па морам да им објаснувам,правдам и сл.,-поради што и длабоко душевно 

страдам,имам несоница,срцебиење,покачен притисок и страм од околината, од која веќе и започнав 

да се дистанцирам,зашто тоа се случува и при случајни средби,-а сето тоа поради Вас и Вашата 

клевета. 

Имено,на ден 15.12.2020 г. Владата објави 

Ажурирана анализа на неисплатена државна помош за 
месец октомври за минимална плата од стана на 
работодавачите корисници на оваа помош (15.12.2020) 

во чие продолжение,насловено како :Компании на кои им е исплатена државна помош за минИl'vrална 

плата, а тие не ги уплатиле средствата на своите вработени. Преземете ја табелата тука. (.рdf),след 
што следи и списокот на таквите "компании",- и ништо пове{се и ништо друго.Но,и таквото 
постапување на Владата е дискутабилно,зашто не е засновано на Закон.Нејсе,ама во тоа нема ништо 
спорно,освен што тоа треба да се свати дека тие компании сеуште ја немаат исплатено платата,но не 
и како Вашата објава во која се додаваат Ваши паушални и клеветнички тврдења. 

Така,во споматиот дневник,од споманатата новинарка,се вели: " 

• Владата го објави списокот на газди кои злоупотребиле државна помош за исплата на
октомвриската плата

Вести Економија 

Владата го објави списокот на газди кои 
злоупотребиле државна помош за исплата на 
октомвриската плата 
16.12.2020 15 :482569 
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Аптеки, кафулиња, козметички салони, продавници, дури и двајца адвокати се на листата со 

компании чии газди парите од државната помош за октомвриските плати, наместо да ги 

исплатат на работниците - си ги ставиле во џеб. 

Владата вчера го об.iави списокот со 179 фирми чии газди .ia оштетиле државата за 85.000 евра 
и не исплатиле плата на околу 340 вработени. Најголемиот износ од 4.500 евра го добила фирма за 
служење на храна од Скопје која парите требало да ги исплати на 13 вработени. 
Има компании кои земале по минималец за еден работник, но и такви кои прикажале дека имаат пад 
на приходите и над 80 проценти и добивале по 21.700 денари по вработен. 
И овој список ќе патува во Обвинителството. Треба да го испрати Генералниот секретаријат и 

да побара н:ривично гонење за газдите. 
Но се уште нема епилог ниту за првиот список. Тогаш стотици газди наместо на работниците 
платите за април, мај или јуни, кои ги добија од државата, си ги ставија во џеб. До сега не е 
покрената ниту една кривична пријава. Од Обвинителството велат уште прибираат докази. 

„Предметот за кој покажувате интерес, а се однесува на кривичните пријави 

доставени од Генералниот секретаријат на Владата на РСМ за компаниите што 

злоупотребиле државна помош е во предистражна постапка.Надлежниот јавен 

обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 

н.:риминал и I\:орупција прибира докази за расветлување на наводите од 

кривичните пријави. Во моментов обвинителството не е во можност да сподели 
детали за случајот".- велат од ОЈО. 

Од институциите пак нема прецизен одговор ка1\:о е можно по втор пат да им се случи истото
газди да ја злоупотребат државната помош. При презентацијата на четвртиот сет антикризни 
мерки, овојпат ветуваа дека нема да им се повтори приказната од пред пет месеци зошто ги зајакнале 
механизмите за проверка. Министерот за економија Бектеши тврди механизми имало. А еден од нив 
бил и јавното објавување на имињата на компаниите. 
Иако првично УЈП објави дека дел од газдите кои не дале плата на вработените се истите кои 
ја злоупотребија помошта и за месеците април, мај и јуни, денеска при пребарувањето не најде 
такви. Велат системот сам ги одбила тие фирми. 
Со овие нови злоупотреби практично до сега ниту една компанија не е казнета поради неисплаќање 
на платите на вработените. Жестоко реагираше и Синдикатот. Побараа од УЈП веднаш да изврши 
присилна наплата и да ги обезбеди платите на работниците. И од ССМ беа категорични дека голем 
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дел од оние што ја злоупотребиле државната помош се фирми кои на ист начин го изиграле системот 
и претходно, односно зеле субвенции, а не исплатиле плати за април, мај и јуни. 
Александра Филиповска". 

Сега,Ва прашувам: "Од каде и ка1<0 утврдивте дека се работи за злоупотреба на државна 

помош,односно,од каде и како утврдивте дека "дури и двајца адвон:атп се на листата со 

компании чии газди парите од државната помош за октомвриските плати, наместо да ги 

исплатат на работниците - си ги ставиле во џеб?"- Ваква информација од страна на владата не 
маше,туку,како што реков,само список на Компании на кои им е исплатена државна помош за 
минимална плата, а тие не ги уплатиле средствата на своите вработени. 

Така,сето останато,над она што го објави Владата,не може да се подведе под чл. 7 и чл.10 од Законот 
за граѓанска одговорност за навреда и клевета (Службен весник на РМ бр.143/2012 од 14.11.2012 
г.),туку е класична,и навреда,но - особено клевета!!! 

I(e peLieтe дека не сум бил спомнат со име и презиме,-но,согласно чл.8 ст.1 од погоре цитираниот 
закон:"За клевета одговара тој што за друго лице со утврден или очевиден идентитет,со намера да 

наштети на неговата чест и углед,пред трето лице изнесува или пронесува невистинити факти што се 
штетни за неговата чест и углед,а знае или бил должен и може да знае дека се невистинити". 

Во случајов,иако не спомнат со име и презиме,со самиот факт што се укажува "дури и двајца 

адвокати",- таа листа е објавена на страната од Владата,-јасно може да се утврди кои се тие двајца 
адвокати,-од кои,едниот сум јас.Исто така,на екранот се вртеше списокот од Владата,а сето ова е 
објавено и на Гугл и на Јутуб и кој знае уште каде не,-што станува очигледно кој адвокат. 

Од друга страна ,со самиот факт што наредниот ден огромен број на лица, �ши идентитет ми е познат 
и можат да посведочат,како погоре реков,-ме застануваа,ми се јавуваа и ме прашуваа:"Што е оваа и 
вакваа работа што се кажува и пишува за тебе на Temvra?Штo си направил?" 

Крајно,дека сето ова се однесува за лице чии идентитет е очевиден,се потврдува и од однесувањето 

на Вашата ценета "новинарка" Филиповска,затоа што,истиот ден-16.12.2020 г. во,околу lЗ:ЗО часот 

ми се јави на мојот телефонски број со цел да се "информирала" дали е вистина или не тоа околу 

Списокот што го објави Владата,т.е. да го искажам моето видување на состојбата на работите. 

Го прифатив разговорот,во убедување дека ќе ја каже вистината,односно ќе даде и мое видување на 

работите,такво барем беше нејзиното држење и убедување кон мене. 

И кажав дека за тој список имам поднесено Приговор до Владата,но и до УЈП,ако сака да и го пратам 

на е-маил.Но,таа рече кажувај ми а јас ќе снимам.За тоа имам и очедивец,кој беше во мојата 

канцеларија-мојот книговодител. 

Го зедов Законот за финансиска поддршка на работодавачите, и и кажав(тоа што е и во Приговорот 

до Влада и УЈП) дека,фактички не се работи за неисплаќање на плати,туку,конкретно за мене,но и за 

повеќето,-се работи за тоа што,на пр.,мене државата ми исплати,како поддршка за работникот,износ 

од 8.705,оо ден.(а и укажав дека тој работник е мојата сопруга која ја имам "вработено" колку да 

збира стаж и да не е на товар на државата и да се евидентира како невработена),но нејзината бруто 
плата,како апсолутен износ е во висина од 10.940,оо ден.,кој вкупно треба да го имам и 

исплатам.Но, не само тоа, туку треба да го имам и износот за моите придонеси, или се вкупно преку 

21.000,оо ден.,та да можам да "поминам"плата за Октомври 2020 г. 
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Особено и укажав и на фактот дека не е можно засебно да се изврши исплата на плата на 

работник,без исплата и на мојот дел од обврските кон државата (в1<упно,преку 21.000,оо ден.)од 

проста причина што УЈП,по претходно поднесено МПИН образец,ни издава Декларација за прием со 
Налог со Фолио број,во кој,на пр. кај мене има 6 налози,кои не се видливи,туку само се внесува 

Фолио бројот и се врши исплата,а самиот систем ги распределува парите,во 6 одделни налози. 

Во случајов,го немав на располагање в1<упниот износ за исплата на "фолио налогот",па задоцнив со 

исплатата, по што Владата ме ставила на тој список на "компании",а јас не сум компанија. 

Особено и укажав дека,во случајов има само задоцнета исплата на плата,но не и неисплаќање на 
плата. 

Се интересираше и околу казните,за што особено и потенцирав дека прекршочни и кривични 

санкции не се предвидени за неисплата или задоцнета исплата на платите,ами за помалку исплатена 

плата на работникот отколку примената поддршка од државата, но и во случај кога, по контрола од 
УЈП се утврди дека не требало да се добие таа поддршка,па ако се задоцни со рокот за враќање,кој 

при тоа би го утврдил инспекторот(за прекршочна одговорност),а додека пак кривична одговорност 

е предвидена доколку се достават лажни податоци со цел да се добие таква поддршка. 

След тоа се заблагодари и крај. 

Кога во 21 часот на 16.12.2020 г. го гледав вашиот дневник,се вџашив од она што слушнав и видов. 
Но,не само таму,ами тоа сте го пласирале и на Гугл,на Јутуб,и кој знае уште каде не! 

Со ова се потврдува намерата за наштетување на мојата чест и углед, особено што,покрај моето вакво 
објаснување према неа,во дневникот потенцира,т.е. нагласува:"ДУРИ и двајца адвокати се на 

листата со компании чии газди парите од државната помош за октомвриските плати, наместо 
да ги исплатат на работниците- си ги ставиле во џеб". 

Намерата за удирање по мојата чест и углед се потврдува и во нејзиното држење затоа што,откако 
дневникот заврши,и се јавив на телефон да ја критикувам и да и укажам на сето што овде погоре го 
изнесов, односно дека објави сосем поинаква,лажна вест,од онаа која од мене ја доби и дека ми 
наштети на честа и угледот,а таа,безобрано,дрско и безобзирно ми одговори:"Ми беше интересно 
што на списокот видов двајца адвокати и затоа така објавив"!!!??? 

Видов дека се работи за несериозна и неодговорна личност,па и го затворив телефонот. 

След тоа ми испрати СМС порака,со несватлива содржина,со понуда да сме се слушнеле в петок,т.е. 
денес,со цел да сме ја "продолжеле приказната"!!??? 

Но,јас се решив на овој и ваков чекор. 

Заради се досега изнесено БАР АМ,во смисла на одредбите од чл.17-19 и чл.27-28 од Законот за 
медиумите,со мое овластување кое еве Ви го давам,оставени на Вашата чест и совест,па и 
стручност,да сочините исправка или мој одговор на таа Ваша лажна,неточна и клеветничка 
информација,која да ја објавите, во законскиот рок,во истиот Ваш дневник,кој оди во 21 :00 
часот,како и во останатите места каде што ја имате објавено оваа информација,при што очекувам и 

6 



Ваше јавно извинување, со што r<:e допринесете за на�VIалување на штетата што ми ја причинивте,како 
и намалување на надоместокот на штета,кој ќе треба да ми го исплатите. 

Кога сме кај штетата.и:'l�ај 1<:11 ја предвид содржината на одредбата од чл.18 и рокот 3;,i по,::�:нес) вање ш1 
тужба од чл.20 од Законот 'За граѓанска одговорност за навреда и клевета,бараl\,r,до крајот на месец 
Февруари 2021 г.,на име надо11.1ест на штета.да ми исплатите износ од 10 . 000,оо евра.со цел да 
избегнеме судски спор. 

Во смисла на одредбите од чл.17 ст.2 од Законот за медиуrvш,овој е-маил,Ви го испраf<ам и по 
пошта,со МОЈ печат и потпис. 

Во очекување на разуrvшо, правилно и професионално Ваше постапување по овој мој допис,Ве молам 
да ги примите моите поздрави и желби за навремено,точно и вистинито информирање од страна на 
Вашиот медиум. 

Со почит, 
Адвокат  

This message has been scanned f or viruses and 
dangeгous content by MailScanner, and is 
believed to be clean. 
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