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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 Миа Костовска за интернет
– порталот „Нова Македонија“ ја донесе следната:

ОДЛУКА
ПОСТАПКАТА СЕ ЗАТВОРА ПОРАДИ ПОМИРУВАЊЕ
НА СТРАНИТЕ ВО СПОРОТ
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ЖАЛБА
До извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија, на 13 март 2020
година, Миа Костовска, поднесе жалба за текстот со наслов „Италијанскиот лекар што
работеше во Кина дава совети за избегнување на заразата“, објавен на 12 март 2020 година,
на веб - страницата на дневниот весник „Нова Македонија“ (www.novamakedonija.com.mk).
Во жалбата се наведува дека во оспорениот текст се објавени медицински совети кои немаат
референца, односно извор на информацијата.

ОДГОВОР НА МЕДИУМОТ И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
НА ОДЛУКАТА НА КОМИСИЈАТА
Извршната канцеларија на СЕММ, во согласност со членот 14 од Правилникот за работа на
Комисијата за жалби, по приемот и разгледување на жалбата, иницираше и успеа да
издејствува помирување на страните во спорот, откако претходно стапи во контакт со
редакцијата на „Нова Македонија“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата.
Од „Нова Македонија“ посочија дека се свесни за пропустот и оти увиделе дека во оспорениот
текст не е посочен изворот на информацијата. Сметаат дека таквиот пропуст е направен како
последица на напливот на информации за читателите, засилената динамика за објавување
на вести, вонредните околности и услови за работење на медиумите, како и силната желба
да се излезе во пресрет на граѓаните што поуспешно превентивно да го заштитат своето
здравје.
„Токму затоа, текстот не излезе и во печатеното издание. Имено, споменатиот текст
во редакцијата го добивме преку Вибер (во нашиот архив е принтскринот на текстот и
испраќачот) кој е член на нашата Академија на науки (МАНУ), а кој има лекарско-докторско
звање. Поаѓајќи од тоа како и од авторитетот од својата област од кој беше пратен,
направен е пропуст за кој подоцна е реагирано“, наведуваат од редакцијата на „Нова
Македонија“ во одговорот на жалбата.
Во комуникацијата со Советот за етика, подносителот на жалбата, Миа Костовска,
потенцираше дека е задоволна од одговорот, дека е свесна оти во целиот наплив од
информации во вонредни околности може да се направи пропуст и дека е согласна постапката
да се затвори по пат на помирување меѓу страните.
Комисијата за жалби се согласи дека позитивно решениот процес на медијација треба да
служи како пример за решавање на слични случаи и во иднина. Во таа насока, Комисијата ги
охрабрува и жалителите и медиумите да покажат повеќе конструктивност и толерантност во
идните спорови.
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Во исто време, Комисијата ја цени и, во оваа прилика, ја поздравува и подготвеноста на
медиумите го препознаат и да го признаат пропустот во содржината.

* * *
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.

Со почит,

Заменик - претседател на
Комисијата за жалби

Совет за етика во медиумите
на Македонија
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Сефер Тахири

