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

одржана на 30 ноември 2021 година, врз основа на примена жалбa од Алимпие Алулоски, го 

донесе следното:  

 

 
 
 
 

М И С Л Е ЊЕ 
 
 
Текстот на интернет – порталот „Скопје инфо.мк“, насловен „Неофицијално најголем 

дел од жртвите се од Скопје, Струмица, Битола и Велес“, отстапува од 

професионалните и етички стандарди.  
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ЖАЛБА 
 

До извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија, на 23 ноември 
2021 година, Алимпие Алулоски поднесе жалба за текстот со наслов „Неофицијално најголем 
дел од жртвите се од Скопје, Струмица, Битола и Велес“, објавен на 23 ноември 2021 година, 
на интернет – порталот „Скопје инфо.мк“ (www.skopjeinfo.mk).      
 
Во поднесена жалба се наведува дека текстот содржи неточно и нефер известување, 
незастапена втора страна, говор на омраза, мешање на факти и мислење, вест и коментар, 
повреда на принципот на презумпција на невиност и заштита на сведоци.  
 
 

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 „Скопје инфо.мк“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата.  
 
Медиумот не одговори на наводите на жалителот.  
 
 

МИСЛЕЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ 
 
Комисијата за жалби утврди дека жалбата е ОСНОВАНА и едногласно оцени дека во текстот 
e прекршен членот 1 од Кодексот на новинарите на Македонија.  
 
Член 1: „Новинарот има право на слободен пристап до сите извори на информирање што 
се од јавен интерес. Новинарот треба да објавува точни, проверени информации и нема 
да прикрива суштински податоци и да фалсификува документи. Доколку информацијата 
не може да се потврди, или станува збор за претпоставка, односно шпекулација, тоа 
треба да се каже и да се објави. Точноста на информацијата треба да се провери колку 
што е тоа можно“. 
 
Членовите на Комисијата во оспорениот текст не најдоа доволно елементи за да констатираат 
и говор на омраза, мешање на факти и мислење, вест и коментар и повреда на принципот на 
презумпција на невиност и заштита на сведоци, односно прекршување на членовите 8, 10 и 
13,  на кои упатува жалителот.  
 
*При изготвувањето на мислењето, Комисијата за жалби констатираше дека интернет – 
порталот „Скопје инфо.мк“ не е член на Советот за етика во медиумите и на регистарот на 
професионални онлајн медиуми.  
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА МИСЛЕЊЕТО 
 
На седницата на 30 ноември 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 преземена вест од бугарски медиум, во 
случајов, од порталот „btvnovinite.bg“. Комисијата веднаш констатираше дека е неточна 
пренесената содржина дека најголем дел од жртвите во автобуската трагедија во Бугарија се 
од Скопје, Струмица, Битола и Велес, што уште еднаш го потврдува фактот дека медиумите 
мораат со особено внимание да ги преземаат вестите од другите медиуми. Ова особено кога 
се работи за чувствителни информации, кои можат да побудат неосновани стравови кај 
читателите и да ги доведат во заблуда.  
 
Интернет – порталот „Скопје инфо.мк“ морал да се огради од веста што ја пренесува или да 
се обиде да ја провери, наместо да смета дека е доволно да го цитира медиумот и да ја 
пласира информацијата.  
 
Медиумите се одговорни и за искажаното во другите медиуми и моралната одговорност за 
евентуалната неточност на информацијата паѓа и на медиумот кој што ја презел и објавил 
неточната вест. Затоа, при пренесувањето информации од други медиуми, новинарот мора 
да изрази резерва, воздржаност и сомнеж кон преземената вест. Вака обработениот 
новинарски производ се коси со членот 1 од Кодексот на новинарите, кој налага дека точноста 
на информацијата треба да се провери колку што е тоа можно, а доколку информацијата не 
може да се потврди, или станува збор за претпоставка, односно шпекулација, тоа треба да се 
каже и да се објави. Проверката на податоците и точноста се морални императиви на 
новинарството, затоа новинарот е должен да ја провери информацијата од што е можно 
повеќе извори, а најмалку два меѓусебно неповрзани извора. Потребата од брзина никогаш 
не смее да ги загрози точноста, кредибилноста и професионалноста на прилогот.  
 
Комисијата ги повикува медиумите при објавувањето на чувствителни информации поврзани 
со несреќи и трагедии да се водат од официјални извори и релевантни институции.  
 

                                                *  *  * 
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.  
 
Со почит, 
Совет за етика во медиумите на Македонија Претседател на Комисијата за жалби 
                                                                                                                       Мирче Адамчевски           

 


