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Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на седницата
одржана на 8 април 2020 година, врз основа на примена жалбa од Кабинетот на министерот
за надворешни работи на Република Северна Македонија, ја донесе следната:

ОДЛУКА

Порталот „Вечер“ со текстот насловен „(Видео) Арсовски: Шеќеринска и Димитров да
ги објават сите плаќања од министерствата со кои тие раководат“, го прекрши Кодексот
на новинарите во членот 1 и 14.
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ЖАЛБА
До извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија, на 25 март 2020
година, Кабинетот на министерот за надворешни работи на Република Северна Македонија,
поднесе жалба за текстот со наслов „(Видео) Арсовски: Шеќеринска и Димитров да ги објават
сите плаќања од министерствата со кои тие раководат“, објавен на 25 март 2020 година, на
порталот „Вечер“ (www.vecer.mk).
Во жалбата се наведува дека текстот содржи мешање на факти и мислење, вест и коментар,
неточно и нефер известување, пристрасност и неурамнотеженост во информирањето и
незастапена втора страна.
Од Кабинетот на министерот за надворешни работи, Никола Димитров, велат дека
анонимниот автор на текстот, повикувајќи се на прес-конференција на портпаролот на ВМРОДПМНЕ, Димче Арсовски, за наводен скандал со докази за профитерство на власта, изнел
ноторни лаги, без да побара информација/став од Министерството за надворешни работи.
Подносителот на жалбата ги отфрла како неточни информациите дека власта потрошила
осум милиони денари за четири дена под ставката репрезентации, услуги во ресторани и
патувања, вклучително и дека во трошењето предничеле неколку ресори, како
Министерството за надворешни работи со 1.457.517 денари.
„Податоците ги демантираме во целост, притоа цврсто истакнуваме дека наведените
парични суми се невистина, бидејќи ниту Министерот, ниту било кој друг во посочениот
период на вонредна состојба во земјата не остварил патување во странство, ниту пак
се потрошени наведените суми за репрезентација“, се посочува во поднесената жалбата
од Кабинетот на Димитров.
Подносителот на претставката, меѓу другото, наведува дека, во согласност со новинарските
начела и во насока на вистинско информирање на јавноста, очекува од порталот „Вечер“ да
го повлече текстот и истото да биде на очиглед на јавноста.

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 порталот
„Вечер“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата. Медиумот не одговори на
наводите на жалбата.
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ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ
Комисијата за жалби утврди дека жалбата е ОСНОВАНА и дека Кодексот на новинарите на
Македонија е прекршен во членот 1 и 14.
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“.
Член 14: „Известувањето од политичките процеси, посебно од изборите, треба да биде
непристрасно и избалансирано. Новинарот мора да обезбеди професионална дистанца од
политичките субјекти“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ОДЛУКАТА
На седницата на 8 април 2020 година, членовите на Комисијата за жалби ги разгледаа
наводите на жалителот и извршија увид во спорната содржина.
Комисијата, најнапред, утврди дека се работи за интегрално пренесен текст и видео од пресконференција на портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ, Димче Арсовски, на која тој ја обвинува
владата дека за четири дена потрошила осум милиони денари под ставка репрезентации,
услуги во ресторани и патувања.
Пренесената информација од порталот „Вечер“ произлегува од јавниот интерес, зашто
работата на владините функционери се легитимна новинарска цел и не смее да биде
изземена од теми за кои јавноста има право да биде информирана. Сепак, Комисијата се
согласи дека медиумот, наместо само да ја пренесе прес-конференцијата, на која се
изрекуваат тешки обвинувања, во исто време, требало и да ја разработи информацијата и да
побара став од Владата или функционерите кои се предмет на тие обвинувања од страна на
опозицијата. Членовите на Комисијата заклучија дека порталот „Вечер“ за тоа имал доволно
време, со оглед дека информацијата за наводното прекумерно трошење на Владата беше
објавена ден претходно. Со тоа медиумот ќе обезбедел целосна и објективна информација.
Оттука, Комисијата најде дека во текстот е прекршен членот 1 од Кодексот на новинарите,
чија отстапка е нагласена во следните реченици:
„Функционерите на власта изеле и испиле над 3 милиони денари во време кога ни се
случува најголемата здравствена и економска криза.“
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„Во ова предничат неколку ресори како на пример Министерството за надворешни
работи на Никола Димитров со 1.457.517 денари и министерството за одбрана на
Радмила Шекеринска со 1.042.398 денари. Само по овие два основи се потрошени 8
милиони денари за само 4 дена!“
Постулат на новинарската професија е да се обезбеди „втора страна“, односно да им се даде
можност на сите засегнати во новинарскиот производ да го кажат својот став. Ова особено во
случаи кога некој е предмет на напад и критика. 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.
Во продолжение, Комисијата утврди дека во оспорениот текст е прекршен и членот 14 од
Кодексот на новинарите, според кој известувањето од политичките процеси, посебно од
изборите, треба да биде непристрасно и избалансирано.
Новинарот мора да обезбеди професионална дистанца од политичките субјекти.
Известувањето од политичките процеси, посебно од изборите, треба да биде непристрасно и
избалансирано. Новинарот мора да обезбеди професионална дистанца од политичките
субјекти.

* * *
Во согласност со наведеното, Комисијата одлучи како што е погоре наведено.
Во работата на Комисијата учествуваа членовите Сефер Тахири, Мери Јордановска, Теофил
Блажевски, Лилјана Пецова – Илиеска и Ердем Ахмет.
Се обврзува порталот „Вечер“ (www.vecer.mk), во согласност со членот 18 од
Деловникот за работа на Комисијата за жалби, да ја објави оваа одлука.

Со почит,

Заменик - претседател на
Комисијата за жалби

Совет за етика во медиумите
на Македонија
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Сефер Тахири

