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Д О:  АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
бул. „Гоце Делчев“ бр. 18 (зграда на МРТВ, кат 14) или П. фах 417 – 1000 Скопје 
тел./факс: +389 2 3230-635 | info@privacy.mk | www.dzlp.mk 

 
П О Д Н О С И Т Е Л:  ПРОФ. Д-Р ДИМИТАР АПАСИЕВ – ВО СВОЈСТВО НА ОШТЕТЕН 
 
П Р О Т И В:  ТАЛАТ ЏАФЕРИ ОД С. ФОРИНО, ГОСТИВАР – ВО СВОЈСТВО НА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА С. МАКЕДОНИЈА 
Службена адреса [на работно место на пријавениот]:  
бул. „11 октомври“ бр. 10 – 1000 скопје 
www.sobranie.mk | sobranie@sobranie.mk | тел.: 02/311-22-55 

 
 
Врз основа на член 4, став 1, алинеи 1, 2, 7, 12, 22 и 24; чл. 57, ст. 1; чл. 65; чл. 66; и чл. 
97 од посебниот Закон за заштита на личните податоци (Сл. весник на РМ бр. 
42/2020 и 294/21), како и врз основа на членовите 1-3 од Законот за постапување по 
претставки и предлози (Сл. весник на РМ бр. 82/2008 и 13/13, 156/15, 193/15) – до 
Вас, како надлежен првостепен орган, го поднесувам ова мое иницијално 
 
 

Б А Р А Њ Е    
З А   У Т В Р Д У В А Њ Е 

ПОВРЕДА НА ПРАВОТО НА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
 
 

На ден 12 октомври 2022 година, во попладневните часови по истек на 

работното време, пријавениот Џафери, преку неговиот Кабинет, до група новинари и 

медиумски редакции испратил принт-скрин од потпишано Известување по 

претходно поднесената граѓанска иницијатива на државно ниво за распишување 

задолжителен дополнителен референдум, каде што јас, како физичко лице, 

фигурирам како првопотпишан граѓанин, со правен статус на „овластен предлагач“. 
  

ДОКАЗ 1: Импринт од Известувањето бр. 08-4147/2 (12.10.2022) 

своерачно потпишано од спикерот Талат Џафери 

 

Како фото-прилог кон Известувањето, без никакво мое претходно одобрение 

или дозвола, тој ја проциркулирал и јавно ја објавил мојата приватна адреса на 

живеење, од мојата лична карта, кој импринт потоа – без никаква анонимизација 

или затемнување – беше објавен во етерот од скоро сите пишани и електронски 

медиуми во државава (радија, телевизии, веб-портали, весници и др.). 
 

ДОКАЗ 2: Фотокопија од Лична карта  

ДОКАЗ 3: Хиперлинкови од објавени медиуми од најпосетуваниот 
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интернет агрегатор на вести Time.mk  

 

Со ова свое противзаконито дејствие, пријавениот сторил намерна повреда и 

злоупотреба на моите законски заштитени лични податоци и тоа: 

1. Име и презиме; 

2. Адреса на живеење (улица и куќен број). 
 

* * * 

Поради горенаведеново недопуштено објавување на моите персонални 

податоци во медиумите, што ја загрозува и мојата безбедност, барам од Вас, како 

надлежна институција, да постапите во случајов и да покренете постапка за 

заштита на моите лични податоци и повратно писмено да ме известите за исходот 

од истата – како би можел да ги преземaм и преостанатите правни средства кои ми 

стојат на располагање за заштита на моите уставни и законски гарантирани 

субјективни права и интереси. 
 

 

 

 

 

ПРИЛОГ: Листа на докази (колор принт-скринови) – онака како што се  
                   нумерирани во поднесокот. 
 

 

 

 

 

 

 

 

С к о п ј е 
13.X.2022 

Б а р а т е л: 
проф. д-р Димитар Апасиев 

 

___________________________________ 

 


