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I. 

 На Порталот А1on.mk на ден 7.12.2020 година (14:42 часот) бил објавен текст со 

наслов: „Апасиев молчи за парите кои и следуваат на Левица, не кажува дали ќе се 

откаже во корист на работничката класа“, во кој текст уредникот, тука второтужен, 

дозволил да се изнесат низа невистини, навредливи и клеветнички изјави. На оваа објава 

веднаш реагирале од ПП Левица и сега тужителот побарал од второтужениот, како главен 

и одговорен уредник на овој електронски медиум да се објави исправка на таа статија, но 

тужениот видно од превземените дејзтвија одбил тоа да го стори.  

Спротивно на Уставот на Република С. Македонија, Законот за граѓанска 

одговорност за навреда и клевета, Законот за медиуми и Законот за облигациони односи, 

на ден 7.12.2020 година (22:43 часот), е објавен Демантот меѓутоа не во форма, содржина 

и на начин согласно предвиденото во споменатите закони, туку со редакциски коментар, 

а под наслов: „„Левица“ нема да ги донира државните пари, ама ако ги донирала, 

немало да каже“. 

Незадоволни од начинот на кој што е објавен демантот од страна на ПП Левица 

биле приморани повторно да реагираат со Демант на редакцискиот коментар, поточно 

барање за објава на исправка. На ова барање до денот на поднесување на оваа тужба не е 

направена исправка, а како одговор на барањето сега тужителот добил мејл 

коресподенција и писмен одговор примен од ПП Левица на 22.1.2021 година, со кои го 

известуваат дека ваквото барање е недозволено, односно дека истото би значело 

мешање во уредувачката политка на порталот. 

ДОКАЗ:  

- Принтскрин од Пoртал А1он од објава со наслов „Апасиев молчи за парите кои 

и следуваат на Левица, не кажува дали ќе се откаже во корист на работничката 

класа“ 

- Принтскрин од Пoртал А1он од објава со наслов „„Левица“ нема да ги донира 

државните пари, ама ако ги донирала, немало да каже“ 

- Принтскрин од мејл коресподенција од 8.12.2020 година во 12:24 часот 

- Принтскрин од мејл коресподенција од 8.12.2020 година во 13:05 часот 

- Принтскрин од мејл коресподенција од 8.12.2020 година во 13:35 часот 

- Принтскрин од мејл коресподенција од 8.12.2020 година во 13:45 часот 

- Принтскрин од мејл коресподенција од 8.12.2020 година во 13:54 часот 

- Објава на исправка/Одговор-Демант од ПП Левица бр. ИП-320/20 од 2.1.2021 

година 

- Одговор на барање заведено од ПП Левица под бр. ДП-15/21 од 22.1.2021 

година 
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I I. 

Со изнесувањето на вакви тврдења во однос на овдека тужителот, кои се невистинити и 

тенденциозни, се врши повреда на лични права на тужителот, поконкретно тужените сториле 

повреда на чл. 161 од Уставот на Република С. Македонија, чл. 14 2од Законот за граѓанска 

одговорност за навреда и клевета, чл.17 ст.1, 2, 3 и 7; 3 чл. 18 ст.1 4 и чл. 19 ст.1 и 25 од Закон за 

медиуми и чл. 9а од Законот за облигациони односи. 

 
1 Член 16 од Уставот на Република С. Македонија 

(1) Се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата. 
(2) Се гарантира слободата на говорот, јавниот настап, јавното информирање и слободното основање на 

институции за јавно информирање. 
(3) Се гарантира слободниот пристап кон информациите, слободата на примање и пренесување на 

информации. 
(4) Се гарантира правото на одговор во средствата за јавно информирање. 
(5) Се гарантира правото на исправка во средствата за јавно информирање. 
(6) Се гарантира правото на заштита на изворот на информацијата во средствата за јавно информирање. 
(7) Цензурата е забранета. 

2 Член 14 од Закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета  
(1) Ако навредата или клеветата е сторена по пат на средство за јавно информирање или компјутерски систем, 

оштетениот има право да поднесе барање за објавување на одговор, демант или исправка во рок од седум дена од 
денот кога дознал дека е објавена, но не подоцна од еден месец од нејзиното објавување. 

(2) Средството за јавно информирање од ставот (1) на овој член го објавува демантот, одговорот или 
исправката во рок од два дена од доставувањето на барањето, во првиот нареден број, ако се работи за периодични 
изданија или во друго средство за јавно информирање, ако се работи за непериодична публикација. 

(3) Демантот, одговорот или исправката се објавува на истото место или време и во ист обем, како и 
информацијата на која се реагира (наслов, наднаслов, поднаслов, текст во пишани средства за јавно информирање 
или интернет страница, најава во информативна програма, прилог). 
3 Член 17 од Закон за медиуми 

(1) Секој има право од издавач на медиум, односно од одговорен уредник на издавач на медиум да бара, 
без надоместок, да објави исправка на објавена информација во која се наведуваат неточните факти објавени во 
информацијата, а со кои биле повредени неговите права или интереси. Право на исправка имаат и правните лица и 
други организации и тела, доколку со информацијата биле повредени нивните права или интереси.  

(2) Барањето за објавување на исправка се поднесува до одговорниот уредник на издавачот на медиум во 
писмена форма во рок од 30 дена од денот на објавувањето на информацијата на која се однесува исправката. 
Барањето мора да биде образложено и потпишано од страна на подносителот на исправката и да ги содржи сите 
потребни податоци за подносителот на исправката, како и неговата адреса.  

(3) Во исправката на објавена информација покрај исправка на погрешните тврдења или неточните наводи во 
објавената информација, може да се изнесуваат факти и околности со кои подносителот на исправката ги побива или 
битно ги дополнува наводите во објавената информација. 

(7) Подносителот на барањето за објавување на исправка мора јасно да ја наведе информацијата, односно 
податокот од информацијата на кој се однесува барањето за исправка и датумот на нејзината објава. 
4 Член 18 од Закон за медиуми 

(1) Исправката се објавува, без измени и дополнувања, на исто или соодветно место во содржината на 
медиумот и на ист или соодветен начин на оној на кој била објавена информацијата. Исправката не смее да биде 
несразмерно подолга од информацијата, односно од делот на информацијата на која се однесува. Исправката може да 
се објави во изменета форма само доколку на тоа се согласи подносителот на барањето на исправката. Исправката мора 
да биде објавена на начин што од самиот наслов може да се види дека се работи за исправка. Исправка без согласност 
на подносителот на барањето на исправката не смее да се објавува меѓу реакции или писма на читателите, односно 
гледачите или слушателите. 
5 Член 19 од Закон за медиуми 

(1) Исправката мора да биде објавена во рок од два дена од доставувањето на барањето во првиот нареден 
број, ако се работи за периодични изданија или во друг медиум, ако се работи за не периодична публикација. Во 
време на изборен процес исправката мора да биде објавена во првото следно издание, односно првата следна 
програма од ист вид веднаш по примањето на исправката.  

(2) Во истото издание, односно програма од ист вид, не може заедно со исправката да се објавува и коментар 
на таа исправка или одговор на исправката. За коментар на исправка или одговор на исправка се применуваат 
одредбите од овој закон кои се однесуваат на постапката за остварување на правото на исправка. 
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Па согласно одредбите содржани во чл. 23 6од Закон за медиуми и чл. 188 7од Законот за 

облигациони односи, во случај на повреда на лични права оштетениот може да бара, а судот да 

нареди на трошок на штетникот, објавување на пресудата, односно исправката, повлекување на 

изјавата со која е причинета повредата или нешто друго со што може да се оствари целта која се 

постигнува со справедлив паричен надоместок. 

 

I I I. 

 

 Со оглед на изложените факти и законски пропии, тужителот ја поднесува оваа тужба и му 

предлага на судот, по одржување на главната расправа и изведување на доказите да ја донесе 

следнава: 

 

П Р Е С У Д А 

 

СЕ УВАЖУВА во целост тужбеното барање на тужителот ПП Левица со седиште на 

ул. „Мирослав Крлежа“ бр. 20-1/12; општина Центар – 1000 Скопје. 

СЕ УТВРДУВА повреда врз правото на одговор и правото на исправка во средствата 

за јавно информирање на тужителот ПП Левица. 

СЕ ЗАДОЛЖУВААТ првотужениот и второтужениот основач/сопственик на ДДМ 

ОНЛАЈН МЕДИЈА ДОО Скопје г. Предраг Петровиќ од Скопје, во рок од 15 дена од 

правосилноста на пресудата, во истиот дел од порталот, под ист наслов и на ист начин 

како што е наведено во доставениот допис од 2.1.2021година, да ја објави, без 

изменување и дополнувања, бесплатно исправката која гласи:  

“Почитувани, 

 

Политичката партија Левица, ја демантира веста објавена на вашиот веб- портал 

А1on.mk [www.a1on.mk] на 07.12.2020година (понеделник), во 22:43 часот, со наслов: 

„Левица нема да ги донира државните пари, ама ако ги донирала немало да каже“ 

(целосен пристап на следниов линк: https://a1on.mk/macedonia/levica-nema-da-gi-

donira-drzhavnite-pari-ama-ako-gi-donirala-nemalo-da-kazhe/). 

 
6 Член 23 од Закон за медиуми 

(1) Ако одговорниот уредник на издавач на медиум не ја објави исправката на начин и во роковите 
определени со членот 19 од овој закон, заинтересираното лице има право да покрене тужба против одговорниот 
уредник пред надлежниот суд во рок од 30 дена од истекот на рокот за објавување на исправката, односно од денот 
кога исправката не била објавена или била објавена на начин кој не е во согласност со овој закон.  

(2) Судските спорови во врска со објавата на исправката се решаваат по итна постапка.  
(3) Одговорниот уредник е должен при објавувањето на исправката по завршување на судската постапка да 

наведе дека објавувањето се извршува врз основа на правосилна судска пресуда и притоа е должен да ја цитира 
изреченатапресуда. 
7 Член 188 од Закон за облигациони односи 

Во случај на повреда на личните права оштетениот може да бара, а судот да нареди на трошок на штетникот, 
објавување на пресудата, односно исправката, повлекување на изјавата со која е сторена повредата, или нешто друго со 
што може да се оствари целта која се постигнува со справедливиот паричен надоместок. 
 

https://a1on.mk/macedonia/levica-nema-da-gi-donira-drzhavnite-pari-ama-ako-gi-donirala-nemalo-da-kazhe/
https://a1on.mk/macedonia/levica-nema-da-gi-donira-drzhavnite-pari-ama-ako-gi-donirala-nemalo-da-kazhe/
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Остро ја демантираме ваквата лажна вест, полна со редакциски спинови и 

манипулации. Имено, во објавата тврдите дека, Левица испратила Допис до Вашата 

редакција, откако во меѓувреме објавивте уште една манипулативна вест, со лични 

пораки од претседателот на Левица – проф. д-р Димитар Апасиев и нарачаната осуда од 

Здружението на новинари на РМ. Ова не само што е манипулација со јавноста, туку 

сметаме дека е тотално непрофесионално и значи злоупотреба на професијата – 

новинарство.”, 

со тоа што не е дозволено истовремено кон објавената исправка да се објави коментар, 

воведна забелешка, одговор или друг прилог во врска со исправката.  

 СЕ ЗАДОЛЖУВААТ првотужениот и второтужениот основач/сопственик на ДДМ 

ОНЛАЈН МЕДИЈА ДОО Скопје г. Предраг Петровиќ од Скопје, јавно да ја објават и изреката 

на оваа пресуда на веб порталот А1он, во рок од 15 дена од правосилноста на пресудата. 

 СЕ ЗАДОЛЖУВААТ тужените солидарно во рок од 15 дена од приемот на пресудата 

да му ги надоместат на тужителот трошоците сторени по повод и во текот на постапката. 

 

Прилози: 

- Адвокатско полномошно; 

- Тековна состојба за тужител; 

- Тековна состојба за адвокат; 

- Тековна состојба за тужениот; 

- Принтскрин од Пoртал А1он од објава со наслов „Апасиев молчи за парите кои 

и следуваат на Левица, не кажува дали ќе се откаже во корист на работничката 

класа“; 

- Принтскрин од Пoртал А1oн од објава со наслов „„Левица“ нема да ги донира 

државните пари, ама ако ги донирала, немало да каже“; 

- Принтскрин од мејл коресподенција од 8.12.2020 година во 12:24 часот; 

- Принтскрин од мејл коресподенција од 8.12.2020 година во 13:05 часот; 

- Принтскрин од мејл коресподенција од 8.12.2020 година во 13:35 часот; 

- Принтскрин од мејл коресподенција од 8.12.2020 година во 13:45 часот; 

- Принтскрин од мејл коресподенција од 8.12.2020 година во 13:54 часот; 

- Објава на исправка/Одговор-Демант од ПП Левица бр. ИП-320/20 од 2.1.2021 

година; 

- Одговор на барање заведено од ПП Левица под бр. ДП-15/21 од 22.1.2021 

година; 

- Уплатница за платена судска такса за тужба во износ од 1.200,00 денари 

 

 

 



 

бул. Крсте Мисирков бр. 7, ДТЦ Мавровка ламела Ц, кат 3, број 4, 1000 Скопје; м.+389 72 216 818; e-mail: spaseanikolov@gmail.com; 

е-сандаче: s_nikolov; ЕДБ: 5080019508783; ЕМБС: 7355009;  НЛБ Тутунска банка; жиро сметка 210073550090121 

 
Трошковник: 
 

*За состав на полномошно износ од ........................................................................ 1.300,00 денари 

*За состав на тужба по АТ 3.000,00 зголемена за 30% паушал вкупен износ ....... 3.900,00 денари 

*За застапување по АТ 3.000,00 зголемена за 30% паушал = 3.900,00, зголемено за 20% 

саатнина..................................................................................................................... 4.680,00 денари 

*Тековна состојба за тужен .......................................................................................... 300,00 денари  

*Судска такса за тужба ............................................................................................... 1.200,00 денари 

* ВКУПНО ............................................................................................................ 11.380,00 денари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛНОМОШНИК: АДВОКАТ 

м-р СПАСЕ НИКОЛОВ - СКОПЈЕ 

 

__________________________ 

 


