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До 

Исток Прес  

Ул „Страшо Пинџур“ бб 

                   Штип 

   

Предмет: Барање за објавување на демант 

Врска: Ваш напис „Мега-афера“ од 16.02.2017  

 

 

Врз основа на законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета (Сл.в.на РМ 

бр.143/2012), бараме: 

-Да објавите на истиот медиум, демант на Сојузот на здруженија на пензионери на 

Македонија, со кој ќе потврдите дека во текстот објавен на 16.02.2017 год. со наслов „Мега 

афера: - Аргировски “купувал“ слобода, пазарејќи се со власта на сметка на 

пензионерите!?“, се содржани невистини: 

-Невистинит е текстот: -Драги Аргиривски е под кривичен прогон од 2014 година за 

сторено кривично дело непостапување по правосилна судска пресуда. 

 Нити се води кривична постапка, нити може да се води таква постапка против било 

кое лице, бидејќи такво кривично дело не е предвидено во Кривичниот Законик на Р. 

Македонија. Предвидено е кривично дело „Неизвршување судска одлука“ во чл. 377 ст.2 од 

Кривичниот законик, но таква постапка не се води против Драги Аргировски, ниту постои 

судска одлука со која би било наложена било каква обврска за  Драги Аргировски. 

Таква постапка не се води ни против Ѓорѓи Трпчески нити постои судска одлука со 

која би било наложена било каква обврска за Ѓорѓи Трпчески. 

Во написот се изнесени повеќе невистини и навреди: 

-Невистинит е и навредлив текстот: „Аргировски тргува и се пазари со честа на 

стотици илјади пензионери, сокривајќи го своето бесчестие и ставајќи ги пензионерите на 

политичкиот пазар со предизборните меморандуми.“ Ваквите груби невистини Собранието 

на СЗПМ на седница на 20 декември 2016 година со индигнација ги отфрли како 

тендециозни и неосновани, бидејќи е потпишан само еден меморандум за проекти во 

интерес на пензионерите и во него со ниту еден збор не се спомнуваат предвремените 

парламентарни избори. Ваквиот став едногласно е прифатен и на состанокот со 

претседателите на ЗП што се одржа на 20 април 2017 година. 
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-Невистинит и навредлив е текстот: „ Аргировски во функција должников должник 

не постапува и одбива да изврши наплата по правосилна судска пресуда“. Меѓутоа таква 

пресуда не постои . 

- Невистинит е и навредлив текстот: „Аргировски не ги уплаќа повратните средства 

на сметка од Здружението туку на сметка од Клубот на пензионери кој бил формиран за да 

се заобиколи блокирањето на сметката по функција на должникот“. Потврда за тоа дека тоа 

тврдење е невистинито е фактот што тој Клуб е основан 1999 година и од тогаш 

непрекинато ја извршува регистрираната дејност. ЗП Охрид и Дебрца е правен субјект кој 

самостојно одлучува за својата работа. Средства од членарина се доставуваат од ФПИОМ 

преку Одборот на регистрираната организација за членарина и солидарен фонд и се 

исплаќаат на сметка што ја доставува Здружението за наменско користење за активности 

како и за хуманитарни потреби. 

-Невистинит и навредлив е текстот: „Аргировски се оглушува на судските решенија“. 

Не постојат судски решенија со кои претседателот Аргировски и Сојузот на здруженија на 

пензионери на Македонија би биле задoлжени за било каква исплата на Здружението на 

Инвалидски пензионери од Охрид. Во спорот за сопственоста на Домот на пензионерите во 

Охрид кој се споменува во написот, не е странка СЗПМ и поради тоа не поседува било 

какви компетентни информации за да може да се изјасни за тој дел од неоснованиот напад. 

Дотолку повеќе што Основниот суд во Охрид деновиве донел пресуда  дека ЗП Охрид 

Дебрца има стекнато право на сопственост на Домот на пензионерите во Охрид. 

Авторите на написот „Мега афера“ направиле „Мега лага“ бидејќи ако трагале по 

вистината требале да ја прашат и втората страна што е професионална задача и не воделе 

сметка за чл.13 од Уставот на Р.Македонија за презумција за невиност. 

Поради сето тоа бараме овој демант да се објави  со извинување  од порталот Исток 

Прес, да се повлече од страницата ПОПГМ и од Фејсбук и Твитер и да се сподели со 

Фејсбук и Твитер. 

Ако не го објавите демантот со извинување во рок од 3 дена ќе бидеме принудени да 

поведеме судска постапка за надоместок на штета.                                          

 

                                                                         Од раководната структура на СЗПМ 
                                                           Претседател Драги Аргировски 

                                                                                                    
                               

    
 
 
 
 
 
 

 
 




