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Саморегулацијата не е цензура, туку регулација без 
санкции 

Новинарството мораме заеднички да го 
поставиме таму каде што припаѓа, а тоа не 
е производство на содржини, туку сервис 
за доследно, етичко и вистинито инфор-
мирање на публиката. Ова беше една од 
пораките кои беа пренесени на годишната 
конференција на Советот за етика во меди-
умите во Македонија (СЕММ) „Медиумска 
саморегулација и етички предизвици во ме-
диумите“, што се одржа на 17 мај, во Скопје.

На конференцијата беше промовирана 
саморегулацијата во медиумите, а осо-
бено беа адресирани проблемите со 
медиумската саморегулација во диги-
талниот свет. „Приоритет е да ја тргнеме 
лагата и пропагандата од медиумите, а 
потоа и сите останати недоследности во 
етичкото однесување“, изјави Драган Ан-
тоновски од Управниот одбор на СЕММ.

Шефицата на Мисијата на ОБСЕ во Македо-
нија, Нина Соумалаинен, нагласи дека 
„саморегулацијата не е цензура, ниту, пак,

самоцензура, туку значи регулација без-
санкции и претставува веродостојна ал-
тернатива за судските процедури и помага 
да се зголеми етичкото новинарство кое е 
ориентирано кон стекнување доверба“. 

„Советот за етика во медиумите има бла-
городна улога постојано да ги потсетува 
медиумите и новинарите за професионал-
ната етика. Се работи за принципи кои не 
ја штитат само професијата и нејзините 
членови, туку и демократијата и нејзино-
то пошироко влијание“, смета шефот на 
Делегацијата на ЕУ во Македонија Самуел 
Жбогар.

За улогата на медиумите во демократиза-
цијата на државата, новинарството денес, 
како и за потребата од професионализа-
ција во работата на медиумите зборуваа 
и Младен Чадиковски, главен и одговорен 
уредник на ТВ 24 и заменикот–главен и 
одговорен уредник на ТВ Алсат-М, Исуф 
Кадриу.

 

„Неопходна е целосна политичка поддршка за 
зајакнување на слободата на медиумите пре-
ку безбедни услови за професионална работа 
на новинарите. Факт е дека добрите вести не 
може да излезат од лоши практики, но и дека 
не постои нешто како што е фразата `да им 
дадеме малку слобода на медиумите`. Или тие 
ќе бидат целосно слободни или нема воопшто 
да бидат, а цената за таа слобода е одговор-
носта.“

- Марина Тунева, извршна директорка на СЕММ  

Регулацијата на онлајн медиумите е непотребна и невозможна, а интернет порталите тре-
ба да го гарантираат својот интегритет со транспарентна сопственост и уредувачка струк-
тура. Ова беше една од пораките на настанот кој заеднички го организираа ЗНМ и СЕММ 
во ноември.

Според претседателот на ЗНМ Насер Селмани, Македонија како држава - членка на Сове-
тот на Европа има обврска да ја почитува и промовира неговата препорака за слободата 
на интернет од 2016 година. Мирче Адамчевски од СЕММ, пак, смета дека иако онлајн 
медиумите не се опфатени со медиумските закони во Македонија, тие се регулирани со 
одредби од други закони кои се однесуваат на онлајн медиумската област.

„Саморегулацијата е поефикасна од регулацијата на интернет медиумите. Во услови на 
континуирани промени на медиумската технологија таа нуди поголема флексибилност во 
споредба со државната регулација. Таа е поефикасна и трае пократко од долгите и ком-
плексни судски спорови“, вели Адамчевски.

Саморегулација, наместо регулација на онлајн 
медиумите
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СЕММ И МЕДИУМИТЕ

Интернет порталите кои го почитуваа Кодексот на новинарите на Македонија и Повелбата 
за етичко известување на СЕММ можеа бесплатно да ги пренесуваат информациите на 
Македонската информативна агенција (МИА) три месеци, до завршувањето на локалните 
избори во октомври, 2017 година.

Идејата на заедничката иницијатива на МИА, СЕММ и ЗНМ беше на овој начин да се подо-
брат професионалните новинарски стандарди.

„Правилата, стандардите, принципите постојат, тие ги имаат долго време, само треба сите 
ние заеднички да се потсетиме дека одговорноста за создавање на една таква иднина на 
професионално новинарство лежи токму во рацете на медиумите“, изјави за иницијати-
вата Марина Тунева, извршна директорка на СЕММ. Според претседателот на ЗНМ Насер 
Селмани, ова е еден од начините за засилување на саморегулацијата во медиумите.

Бесплатни информации од МИА за порталите што ги 
почитуваа стандардите за етичко известување

Петте најдобри новинарски стории за 2017 според 
СЕММ

Советот за етика во медиумите награди пет новинарски стории кои имаа фокус на унапре-
дувањето на човековите права и промовирањето на правата на социјално ранливите и 
маргинализираните групи.

Првата награда ја доби сторијата на новинарката Ирена Мулачка од Фокус за скандалот на 
скопска Гинекологија откако лекари вработени на Клиниката открија дека 80тина новоро-
денчиња починале за шест месеци.

Второнаградената сторија е на авторот Никола Здравковиќ, за прилогот со наслов: „Семеј-
на трагедија ја остави без парче леб Гордана Славковиќ“, објавен во рамките на емисијата 
360 степени, на Телевизија Алсат - М. 

Третата награда ја поделија два новинарски труда. Првиот е на новинарката Мирјана Мир-
чевска – Јовановиќ за серијалот прилози за „Малиот Иван и неговата баба“, објавен на 
Канал 5 ТВ, а вториот на новинарот Марјан Николовски за прилогот „Можат ли верските 
заедници да ги тргнат сите бариери за непречена молитва“, објавен на ТВ Сител, во еми-
сијата „На иста страна“.

СЕММ додели и две пофалници - за новинарската сторија на авторката Маја Раванска, за 
текстот „Македонскиот Стивен Хокинг задушен во стегите на неинклузивно општество“, 
објавен во весникот „Лице в лице“, и за телевизискиот прилог „Да прогледаат тие што тре-
ба да видат“ на авторот Зоран Јованоски, од проектот 360 степени, на Алсат-М ТВ.

Наградите беа доделени на конкурс кој беше поддржан од УНЕСКО и ЕУ во рамки на про-
ектот „Градење доверба во медиумите во Југоисточна Европа и Турција“.
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Скандал: Околу 80 бебиња починале на 
Клиниката за гинекологија за 6 месеци, 
а само 20 во последните две недели

Семејна трагедија ја остави без парче 
леб Гордана Славковиќ

Малиот Иван и неговата баба

Можат ли верските заедници да ги тргнат 
сите бариери за непречена молитва 

Да прогледаат тие што треба да видат

Македонскиот Стивен Хокинг задушен 
во стегите на неинклузивно општество

semm.mk

http://semm.mk/novosti-4/2015-08-11-15-03-18/1vesti-od-semm/510-dodeleni-nagradite-na-sovetot-za-etika-vo-mediumite-za-najdobri-novinarski-storii
https://issuu.com/thecouncilofmediaethics/docs/all
https://issuu.com/thecouncilofmediaethics/docs/all
https://issuu.com/thecouncilofmediaethics/docs/all
https://www.youtube.com/watch?v=Ce6oZSXOVVw
https://www.youtube.com/watch?v=Ce6oZSXOVVw
https://www.youtube.com/watch?v=Ce6oZSXOVVw
https://www.youtube.com/watch?v=l2Yswl8InjQ
https://www.youtube.com/watch?v=l2Yswl8InjQ
https://www.youtube.com/watch?v=l2Yswl8InjQ
https://www.youtube.com/watch?v=YR_CiEECcDM
https://www.youtube.com/watch?v=YR_CiEECcDM
https://www.youtube.com/watch?v=RmaosQYiHK8
https://www.youtube.com/watch?v=RmaosQYiHK8
https://www.youtube.com/watch?v=YR_CiEECcDM
https://www.youtube.com/watch?v=RmaosQYiHK8
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ПУБЛИКАЦИИ И АНАЛИЗИ 

Публикацијата има цел да придонесе кон поголемо разбирање на са-
морегулацијата и кон подигнување на нивото на професионалноста, 
транспарентноста и отчетноста на медиумите. 

Таа нуди осврт врз почитувањето на некои од основните принципи на но-
винарската етика и преглед на најкарактеристичните одлуки донесени од 
Комисијата за жалби при СЕММ. За само три години постоење, до СЕММ 
се доставени околу 200 поплаки од јавноста во врска со објавените содр-
жини во печатените, електронските и во онлајн медиумите, а бројката на 
жалбите се менува речиси секојдневно. 

Поради обемноста на материјалот, публикацијата не нуди преглед на сите 
одлуки на Комисијата за жалби, туку само на оние што се поврзани со 
прекршувањето на најважните принципи на новинарското известување. 
Подетален преглед на одлуките може да се најде на www.semm.mk. Авто-
ри на публикацијата се д-р Сефер Тахири и Мирче Адамчевски, а уредник 
е д-р Снежана Трпевска.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ВО ИНТЕРЕС НА ЈАВНОСТА – ЗАШТИТА НА ЕТИЧКИТЕ ПРИНЦИПИ 
НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО НИЗ РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ

ПРЕГЛЕД НА ИСКУСТВА И ПРАКТИКИ ОД МЕЃУНАРОДНИТЕ СОВЕТИ ЗА ЕТИКА ВО 
МЕДИУМИТЕ
Идејата за овој преглед е да обезбеди приказ на искуства и прак-
тики во справувањето со одредени прашања од советите за етика 
- членки на Алијансата за независни совети за етика во медиумите
во Европа (AIPCE), но и на нивните етички кодекси.

Фокус е ставен врз нивните одредби што се однесуваат на известу-
вањето за одредени, сензитивни прашања, како што се: заштитата 
на личноста и приватноста, спречувањето на дискриминацијата по 
различни основи, заштитата на деца и малолетници, известувањето 
за криминал, самоубиства итн. 

Резултатите се корисни не само за експертската јавност, туку и по-
широко за јавноста, која е потребно одблиску да се запознае со 
работењето, пристапот и придобивките од постоењето и функцио-
нирањето на СЕММ како тело за саморегулација. Автор на публика-
цијата е д-р Дејан Донев.

semm.mk

Дали има потреба од законски решенија коишто ќе го регулираат рабо-
тењето на интернет-медиумите? Или, пак, професионалните прашања 
може да се разрешат во рамки на самата професија преку постојните 
саморегулаторни механизми? 

Оваа дилема во Македонија се отвори заради неопходноста од обезбе-
дување веродостојни и независни информации на интернет-просторот 
и намалување на злоупотребите и екстремните појави, како говор на 
омраза, дискриминација, национализам, лажни вести и пропаганда, 
но и создавање нелојална конкуренција на традиционалните или ин-
тернет-медиумите кои ги почитуваат професионалните и бизнис пра-
вила. Оттука, оваа анализа ги опишува законските постулати и етичките 
стандарди кои се однесуваат на интернет-медиумите и идентификува 
некои од проблемите со кои се соочува новинарството на интернет во 
Македонија. Исто така дава краток преглед на некои стандарди и пре-
пораки од релевантни меѓународни тела и нуди примери на механизми 
од меѓународната пракса за справување со етичките и професионални-
те проблеми на интернет-медиумите.

САМОРЕГУЛАЦИЈА ИЛИ РЕГУЛАЦИЈА НА ИНТЕРНЕТ-МЕДИУМИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА
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http://semm.mk/pravna-ramka-4/publikacii/271-izvestuvanje-vo-interes-na-javnosta
http://semm.mk/pravna-ramka-4/publikacii/270-pregled-na-iskustva-i-praktiki-od-megjunarodnite-soveti-za-etika-vo-mediumite
http://semm.mk/attachments/21-08-2017.pdf
http://semm.mk/pravna-ramka-4/publikacii/270-pregled-na-iskustva-i-praktiki-od-megjunarodnite-soveti-za-etika-vo-mediumite
http://semm.mk/pravna-ramka-4/publikacii/271-izvestuvanje-vo-interes-na-javnosta
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Се зголемува бројот на претставките за непрофесионално известување 

СЕММ организираше серија дебати во неколку градови во текот на годината за одблиску да ја запознае јавноста со работата на ова 
саморегулативно тело, но и да се поттикне процесот на поднесување жалби за неетичко известување во медиумите.

„Јавноста постојано реагира на случаите на непрофесионално известување. И тоа е добро. Тоа значи дека граѓаните се’ повеќе ги пре-
познаваат матриците на пропагандно и мисионерско известување. Досега до СЕММ се пријавени над 220 случаи не неетичко инфор-
мирање“, изјави извршната директорка на Советот Марина Тунева на дебатата во Тетово.

На средбите со граѓаните се информираше дека во тригодишното работење на СЕММ граѓаните најчесто се жалеле на еднострано 
информирање, дискриминација, говор на омраза и пласирање лажни вести во медиумите, особено во онлајн сферата. Најчесто биле 
прекршувани членовите од Кодексот на новинарите кои се однесуваат на точноста на информациите, правењето разлика меѓу фактите 
и мислењата, вестите и коментарот, избалансираноста, како и непристрасноста при известувањето за политички процеси. 

Дискутирајќи за најчесто забележаните проблеми во медиумското известување, на дебатите беше претставен процесот на медијација, 
како и начинот на поднесување жалби до СЕММ. Претставниците на Советот ја нагласија важноста од натамошна силна поддршка на 
саморегулацијата, преку зголемување на членството во Советот, под услов да се почитуваат критериумите за доследно и 
професионал-но известување.

Подетален преглед на одлуките на СЕММ има на СЛЕДНИОТ ЛИНК.

Дебата во Тетово

Дебата во Скопје

Дебата во Велес

Останати средби на претставниците на СЕММ

Средба со австрискиот 
Совет за етика во Виена

Учество на СЕММ во 
Медиумската платформа 
за соработка на CIVICA

Средба со 
претставници на 
Европската федерација 
на новинари (EFJ), 
Европски центар за 
слобода на печатот 
и медиумите и 
на Медиумска 
организација на 
Југоисточна Европа

Дебата со постдипломците 
на Институтот за 
комуникациски студии

http://semm.mk/komisija-za-zalbi/arhiva-odluki-i-mislenja
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Марина Тунева: Консолидирањето 
на новинарската професија 
треба да се случи во 
редакциитеизвестување 

„Се создадоа големи штети во новинарството како последи-
ца од начинот на информирање од некои кои тврдеа дека 
припаѓаат на професијата или од некои кои ја имаа моќта 
јавно да зборуваат преку медиумите. Консолидирањето на 
новинарската професија треба да се случи во редакциите. 
Тие треба да си го постават прашањето како понатаму, не 
заборавајќи ги работите кои биле констатирани. Секако 
дека саморегулацијата има големо значење, тоа што досега 
било изречено како морална санкција од страна на Советот 
за етика во медиумите. 

Но и самите да се преиспитаат што се случило како резултат на сите притисоци, на лошите состојби во новинарството. Дали тоа ќе биде 
преку јавно и безрезервно поддржување на саморегулативното тело или самите ќе си креираат практики коишто ќе значат пат кон 
професионалноста, за разлика од тоа што претходно било погрешен начин на работење, е прашање на избор.

Многу често се зборувало како државата може да ги среди состојбите во новинарството, но каде е фокусот врз тоа што можат самите 
медиуми да направат за себе. Потребна е поголема поддршка на процесот на саморегулација, повторно враќање на професионалната 
пракса во редакциите, медиумите повеќе да соработуваат, повеќе да се слуша јавноста, граѓаните да реагираат. Токму затоа постои 
ова тело на саморегулација коешто овозможува поврзување на граѓаните со медиумите, тело кое доколку се поддржува ќе овозможи 
корегирање на непрофесионалноста во медиумите, но и задоволување на интересот на јавноста.“
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„Прво, новинарите како да заборавиле на она што ги учат 
уште во првите денови на студиите по новинарство. Дека 
информациите треба да се точни и проверени. Можеби 
во над 70 проценти од сите претставки утврдено е дека 
тоа како да е заборавена лекција од факултет или од ре-
дакција. 

Второ, приватниот интерес е на удар без око да му треп-
не на новинарот за последиците од таквиот однос. Потоа, 
како да се заборава на говорот на омраза дека е кривич-
но дело и на дискриминирањето по различни основи. 
Исто така новинарите повеќе сакаат да коментираат от-
колку да известуваат и да работат со факти. 

Фактот како да е избришана категорија. Нема негување 
на културата на говорот и не исчезнува непристојното 
комуницирање со јавноста. Се заборава и дека известу-
вањето од избори треба да биде непристрасно и изба-
лансирано. 

До Комисијата за жалби најголем број на претставки се 
поднесени против онлајн медиумите. Се измислуваат 
теми, вести, настани, па дури имаме колективно објаву-
вање еден ист текст, без да се промени ни точка, ни за-
пирка. Има текстови полни со очигледни лаги, бидејќи не 
се поткрепени со факти. Текстови во кои се вели „дозна-
ваме“, а не се вели „знаеме“. Новинарите треба да дозна-
ваат, ама не само од еден извор или пак од некој центар 
за односи со јавност. Имаме претставки против медиуми 
на кои не можеме да им најдеме ни адреса за комуника-
ција, ниту имаат импресуми, ниту редакции.

Прашањето што пред нас како СЕММ сега се поставува 
е како натаму. Како да се зголеми професионалноста и 
како да се подигне етиката во медиумите? Одговорот не 
е едноставен. Особено кога станува збор за онлајн ме-
диумите. 

Од конференцијата е-Општество на НВО Метамрфозис во Скопје 

Мирче Адамчевски: Како до помалку жалби, а повеќе етика?

Радиодифузерите донекаде се регулирани со закон, но и таму 
ќе треба да се промени нешто за да може да се одговори на 
новите предизвици за етиката.

Гледаме дека работите одат во насока кон некаков вид регула-
ција на интернетот. Најверојатно во делот на етиката онлајн ме-
диумите целосно ќе потпаднат под саморегулација, а ќе има и 
некаква регистрација, како што е сега со печатените медиуми. 
Што и да биде, сите оние кои се занимаваат со медиуми ќе мора 
да бидат подготвени се’ да заврши на најблагопријатен начин 
за медиумите, а не да бидеме доведени во состојба на диктат 
од државата, независно кои партии ќе бидат на власт. Ова ќе 
биде предизвик и за саморегулаторното тело. И тоа ќе мора да 
се прилагоди на новините, а најмалку што ќе мора да направи 
е да го усогласи постојниот Кодекс со новите времиња и новите 
барања.“
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                                        ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И ЕТИЧКО НОВИНАРСТВО

„Генерално, медиумите не сакаат да ги објават одлуките на 
СЕММ, што укажува на ниска заложба за саморегулација на 
етичките стандарди. За среќа, работите постепено почнаа да се 
менуваат. Континуираните напори за развој на култура на про-
фесионална етика доведоа до почести реакции од страна на 
јавноста.

Советот за етика во медиумите никогаш не бил под илузија дека 
медиумската саморегулација може да ги даде очекуваните ре-
зултати ако владата не постапува одговорно и се меша во меди-
умскиот сектор. 

Саморегулацијата не може да се справи со насилството врз 
новинарите, прислушувањето новинари, корупцијата во меди-
умите и политичкото и партиското влијание врз медиумскиот 
регулатор и јавниот радиодифузен сервис - МРТ. Потребни ни се 
сериозни реформи кои ќе ги ослободат медиумите од притисо-
кот од политиката и бизнисот.“

Марина Тунева: Сериозни реформи 
за ослободување на медиумите

Од Конференцијата на ОБСЕ во 
Виена „Слобода на медиумите 
во Западен Балкан”

Марина Тунева: Потребно е сеопфатно 
меѓусекторско партнерство

„Саморегулацијата полека го добива потребното внимание, со 
поддршка од граѓанскиот сектор, особено кога станува збор за 
следење на медиумското однесување. Очигледно е дека постои 
потреба од посеопфатно меѓусекторско партнерство на неколку 
нивоа и со вклучување на различни засегнати страни.

Во оваа насока, СЕММ се обидува да воспостави добра сора-
ботка со високообразовниот систем, медиумската индустрија, 
судството, органите за спречување на дискриминацијата и ме-
диумите за да помогне во обновувањето на кредибилитетот на 
новинарската професија. Исто така, сфативме дека се потребни 
редовни консултации со управувачките структури во медиумите 
за да се стимулираат активно да учествуваат во промовирање-
то на концептот за саморегулирање. Освен тоа, постои потреба 
активно да се работи со граѓаните, а особено со учениците и 
помладите генерации, за да им помогне да ги разберат обрас-
ците на непрофесионално известување и да ја поддржат нашата 
работа.“

Од годишната конференција на 
Алијансата на независни совети за 
етика во медиумите  на Европа (AIPCE) 
во Будимпешта

Годишно редовно собрание на СЕММ

На средбата се дискутираше за мисијата на СЕММ, досегашната прак-
са на комуникација со јавноста и граѓаните, како и за стратешките цели 
за следниот период. 

Настанот резултираше со подготовка на комуникациска стратегија, 
чија цел е активно доближување на работата на СЕММ до граѓаните 
и поттикнување поголема соработка и поддршка за ова саморегула-
тивно тело.

Работилница за стратешко комуницирање 
на СЕММ 
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