
 

До 

Уредникот Љупчо Цветановски, 

во ТВ АЛФА 
 

 

Одговор за емисијата „Што не е јасно“ од 23.03.2022 година,  
врз основа на член 16 став 4 од Уставот на РСМ, 

а во врска со член 26 и 27 од Законот за медиуми 

 

 

 ТВ АЛФА зрачи на поширок простор во земјата и странство, заради што одговорноста за 

изнесеното мислење на гостинот и на водителот во емисијата се поголеми, посебно за изнесените 

невистини и квалификации во јавноста за посочените личности на раководни функци во 

институции кои вршат дејност од јавен интерес во високото образование. 

  Точно е тоа дека со Уставот се гарантира слободата на говор и јавно изразување на 

мислење, но тој што говори и изнесува мислење треба тоа да го темели на факти и докази и таквото 

мислење да е во рамките на пристојното и дозволеното однесување. 

 Меѓутоа, кога говорењето и изнесеното мислење се претвораат „во чешмарски озборувања“, 

со измислени инсинуации, се повредува правото на почитување на достоинството и угледот на 

личностите, како и нивниот неприкосновен морален интегритет, загарантирани со член 11 и 25 од 

Уставот на РСМ. 

 Затоа, има и граница на толеранцијата, па кога ќе се премине таа граница со говорењето на 

ноторни невистини и инсинуации, тоа веќе не е демократско право, ами се што е понатаму, 

претставува загрозување на правата, достоинството и угледот на посочените личности од страна на 

гостинот Ѓорѓи Илиевски – виш просветен инспектор во пензија, во емисијата „Што не е јасно“ на 

ден 23.03.2022 година, па се поставува прашањето за неговата одговорност за изнесеното.  

 Гледајќи го гостинот Ѓорѓи Илиевски во емисијата, се добива впечаток за него дека е 

тенденциозен и дека е голем хипотекарен должник на некого и по некој основ, па величејќи се себе 

си како борец за правда, а и квалитетот на кандидатката насловен доцент д-р Марија Менкиновска, 

без да има основ за тоа, застапувајќи се за некаква правда и лобирајќи таа да биде директно 

избрана во наставно-научно звање вонреден професор на Технолошко-техничкиот факултет–Велес, 

без да исполнува 2 од 5 општи услови предвдени како задолжителни во Законот за високото 

образование, се поставува прашањето за каква правда се бори поранешниот просветен инспектор? 

Дали е ова правда, кандидатот д-р Менкиноска да биде избрана во наставно-научно звање 

спротивно на Закон. 

 Скоро целата емисија беше посветена исклучиво само на случајот со изборот на д-р 

Менкиноска во наставно-научно звање, каде гостинот-поранешен просветен инспектор, 

категорично тврдеше дека таа во целост ги исполнува сите општи и посебни услови за нејзин избор 

во вонреден професор, што не е точно, изнесе флагрантна лага, за што се наоѓа материјална 

потврда во член 166 став 2 од ЗВО и во нејзината Диплома, за коешто гостинот би требало да знае.  

 Имено, кандидатот д-р Менкиноска го нема потребниот минимален просек од најмалку 8 на 

прв циклус студии, а и претходно не била избрана во наставно-научно звање доцент на 

Факултетот, ами во насловен доцент, што не е наставно-научно звање, а за кое звање 

законодавецот прави јасна дистинкција во членовите 161 став 5 и 182 од ЗВО. 

            Покрај тоа, во Рефератот на Рецензентската комисија, не беше утврдено постоењето на овие 

два битни општи услови од ЗВО, што ја прави рецензијата нецелосна и незаконита, па затоа како 

деканка на Факултетот се обратив до рецензентите да го дополнат Рефератот со овие  битни 

елементи, грижејќи се за нивното законитото постапување, бидејќи за ваквите недостатоци и 

предлагањето кандидат кој не ги исполнува условите, на рецензентите може за прекршок да им се 

изрече глоба во износ од 1000 евра, согласно член 207, став 5 од ЗВО. 



 

              Согласно своите надлежности од член 114, став 6, од ЗВО, грижејќи се за законитоста на 

работењето на факултетот, јас како деканка на ТТФ-Велес донесов Одлука за запирање на 

постапката за избор по објавениот Конкурс, кога истече предвидениот преклузивен рок од 6 

месеци за завршување на постапката, бидејќи тоа е во согласност со член 172 став 6 од Законот за 

високото образование.  

 При тоа, се оневозможи плаќање глоба во износ од 2000 евра за прекршок на правното 

лице и глоба во износ од 1000 евра на одговорното лице,  согласно член 207 став 1 и 2 од ЗВО, 

доколку се извршеше избор на наставник спротивно на одредбите на ЗВО. 

    После вака изнесени факти потврдени со докази, практично со ваквото настојување на 

гостинот Ѓорѓи Илиевски и со ваквото негово заложување за д-р Менкиновска во телевизиски 

емисии и портали, незнам дали ѝ помага на кандидатката или јавно ја компромитира, а со тоа си го 

доведува во прашање и својот кредибилитет како виш просветен инспектор, доколку го имал.  

              Чудно е овие основни работи од ЗВО да не му се познати на гостинот после 

долгогодишниот работен стаж, а очигледно ѝ се познати на генералниот секретар, штом нејзиното 

аргументирано правно образложение за одбивање на Жалбата на д-р Менкиновска и за 

потврдување на Одлуката на деканката на ТТФ-Велес, едногласно, (само со еден глас воздржан) 

беше прифатено од Сенатот и беше донесена Одлуката, без вршење на било каков притисок и од 

било кого, иако гостинот во емисијата изнесе и таква невистина. Зарем инспекторот се сомнева во 

интегритетот на сенаторите кои го сочинуваат највисокиот орган на управување на Универзитетот?      

               Гостинот во емисијата, при изнесувањето на случајот се служеше и со непристојни 

персонални дисквалификации за мене како деканка на Факултетот, па иако не сакав да го 

оптоварувам овој Одговор со законски одредби и правни објаснувања, за да истиот биде 

поконцизен со оглед на дозволеното време од 2 минути за одговор, сепак со оглед на моето 

гледање на вистината и правдата, морав да ги аргументирам сите изнесени битни факти, за да се 

потврди нивната вистинитост и веродостојност.  

 Што се однесува на демантирањето на невистините, инсинуациите и дисквалификациите за 

ректорот и генералниот секретар изнесени од гостинот Ѓорѓи Илиевски, а познавајќи ја одблизу 

неговата долгогодишна работа како просветен инспектор, под дигнитетот и нивото е да се влезе во 

расправа и објаснување со него, за нивниот квалитет и професионалност. 

 За тоа, може самиот тој, а и пошироката јавност, да види и прочита на веб страната на 

Универзитетот, во позитивниот Извештај од Државниот завод за ревизија, во кој, работата на 

Универзитетот е оценета со највисока оценка, без никаква забелешка за ниеден сегмент од 

работењето. 

 

   На крајот, изразувам почит кон гледачите, кои секогаш заслужуваат професионално и 

проверено информирање со изнесување на докажани факти. 

 

 

 

 

                                                                     Вонр. проф. д-р Татјана Калевска, 

                                                   Деканка на Технолошко-техничкиот факултет - Велес 


