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Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на 

седницата одржана на 15 јули 2021 година, врз основа на примена жалбa од „Цивил – 

Центар за слобода“, ја донесе следната:  

 
 
 
 
 

О Д Л У К А 
 

                 ЖАЛБАТА СЕ ОТФРЛА КАКО НЕОСНОВАНА 
 
                  

Интернет – порталот „Офф.нет.мк“ со текстот насловен „Како Цивил „ја истакнаа“ 

желбата за кршење нечии коски“, не ги прекршил етичките и професионални 

стандарди. 
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ЖАЛБА 

 
До извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на 8 
јули 2021 година, граѓанското здружение „Цивил – Центар за слобода“ поднесе жалба за 
текстот со наслов „Како Цивил „ја истакнаа“ желбата за кршење нечии коски“, објавен на 6 
јули 2021 година, на интернет – порталот „Офф.нет.мк“ (www.off.net.mk).    
 
Во жалбата се наведува дека емисијата содржи неточно и нефер известување, незастапена 
втора страна, дискриминација, мешање на факти и мислење, вест и коментар, пристрасност 
и неурамнотеженост во информирањето и неетичност.  
 
Од „Цивил – Центар за слобода“, меѓу другото, сметаат дека во последниот пасус од 
оспорениот текст била упатена закана кон организацијата.  
 
Со свое гледиште, во дополнително образложение се произнесе и правниот застапник на 
„Цивил – Центар за слобода“, Александра Гавриловска, која нагласува дека предметниот 
текст е пристрасен, непрофесионален и изобилува со невистини, навреди и говор на омраза 
кон здружението. Таа смета дека првата половина од содржината е манипулативна и дека 
„Офф.нет.мк“ направил замена и искривување на претходно изнесените тези во текстот 
„Лажна вест е дека во менито на „Бела Вода“ е покриен зборот „македонска“ од македонска 
салата“, во смисла, како што посочува, необјективно прикажување и пренесување. 
Гавриловска додава дека порталот користел навреди и дезинформации и во понатамошниот 
дел од текстот, во кој „Цивил“ бил ставен во контекст на сосема други теми, како на пример, 
промената на името на државата. Таа вели дека на тој начин дополнително се креирале 
лажни вести и дека во текстот биле изнесени навреди и клевети за работата на „Цивил“ и со 
обид за предизвикување говор на омраза и закани, а како пример за тоа го наведе 
последените две реченици од оспорената содржина: „Ние само посакуваме „стручњаците“ 
да не ни ја огадуваат салатата. Оти допрва претстојат главните јадења.“ 
 
 
                                                        

ОДГОВОР НА МЕДИУМОТ 
  

Извршната канцеларија на СЕММ, во согласност со членот 14 од Правилникот за работа на 
Комисијата   за  жалби,   по  приемот  и   разгледување   на  жалбата,   стапи   во  контакт  со  
интернет – порталот „Офф.нет“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата. 
Главниот и одговорен уредник на медиумот, Сашо Мацановски – Трендо одговори, но не се 
осврна на  наводите на жалителот, туку на поранешна одлука на Комисијата за жалби, 
донесена за „Офф.нет“. Во таа насока, Мацановски посочи дека порталот „Офф.нет“ повеќе 
не сака да соработува со Советот за етика.  
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ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ 
 

Комисијата за жалби утврди дека жалбата е НЕОСНОВАНА и едногласно одлучи дека нема 
прекршување на Кодексот на новинарите на Македонија. 

 
Членовите на Комисијата не најдоа доволно елементи за да констатираат неточно и нефер 
известување, незастапена втора страна, дискриминација, мешање на факти и мислење, 
вест и коментар, пристрасност и неурамнотеженост во информирањето и неетичност, 
односно прекршување на Кодексот во членовите 1, 10 и 13. 
 

       ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ОДЛУКАТА 
 
На седницата на 15 јули 2021 година, членовите на Комисијата за жалби ги разгледаа 
наводите на жалителот и извршија увид во спорната содржина.  
 
Комисијата, најнапред, утврди дека се работи за начин на изразување кој сам по себе 
дозволува послободен израз, преку кој авторот може да ги искаже своите ставови и 
вредносни судови. Авторот прави критички осврт на објавени текстови на друг медиуми, 
користи специфичен стил на изразување, метафорични фрази, зајадлив и провокативен 
јазик, но во ниту еден случај не излегува од рамките на слобода на изразување и од правото 
на „фер коментар“.  
 
Комисијата не најде прекршување на етичките и професионални стандарди, пред сѐ,  
поради фактот дека се работи за коментар кој дозволува поостар критички израз и не 
подлежи под стандардните новинарски правила, како на пример, правилото за „втора 
страна“. Во овој контекст, членовите на Комисијата не најдоа и доволно елементи да 
констатираат неточно и нефер известување, незастапена втора страна, дискриминација, 
мешање на факти и мислење, вест и коментар, пристрасност и неурамнотеженост во 
информирањето и неетичност.  
 

                                          *  *  * 
Во согласност со наведеното, Комисијата одлучи како што е погоре наведено.  
 
Во работата на Комисијата учествуваа членовите Мирче Адамчевски, Сефер Тахири, Мери 
Јордановска,Теофил Блажевски, Лилјана Пецова – Илиеска, Ердем Ахмет и Димитар Мицев. 
 
Се обврзува интернет – порталот „Офф.нет.мк“ (www.off.net.mk), во согласност со 
членот 18 од Деловникот за работа на Комисијата за жалби, да ја објави оваа одлука.  
 
Со почит, 
Совет за етика во медиумите на Македонија Претседател на Комисијата за жалби 
                                                                                                                       Мирче Адамчевски           


