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Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на седницата
одржана на 10 февруари 2021 година, врз основа на примена жалбa од Слаѓана Тасева
Петровска за порталот „Е-магазин.мк“, 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 31 јануари
2021 година, Претседателката на Здружението Транспаренси интернешнл - Македонија,
Слаѓана Тасева Петровска, поднесе жалба за текстот со наслов „Слаѓана Тасева, одговорна
за клевета направена кон ГСОЛ и Еуроникел Индустри, пресуди Граѓанскиот суд Скопје“,
објавен на 29 јануари 2021 година, на интернет – порталот „Е-Магазин.мк“ (www.emagazin.mk).
Во жалбата се наведува дека текстот содржи неточно и нефер известување, пристрасност и
неурамнотеженост во информирањето, незастапена втора страна, нарушување на
приватноста и повреда на принципот на презумпција на невиност и заштита на сведоци,
односно дека Кодексот на новинарите на Македонија е прекршен во членовите 1, 7 и 8.
Подносителката на жалбата посочува дека медиумот како извор ја навела Медиумската
информативна агенција (МИА). Појаснува дека судот усно ја објавил пресудата во ноември
2020 година, а дека адвокатот на Транспаренси Интернешнел истата сѐ уште не ја добил.
„Имало време да се објави претходно. Вака станува збор за тенденциознот после
објавувањето на Извештајот за перцепција на корупцијата за 2020 година на Transparency
International кој секаде во светот, па и во и во МКД е објавен на 28.01.2020 година“, се вели
во поднесената претставка.

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
интернет - порталот „E-Магазин.мк“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата.
Одговорниот уредник на медиумот, Петре Димитров, одговори на наводите на жалителката
Тасева Петровска, го прифати процесот на медијација и изрази подготвеност, доколку е
потребно, „Е-Магазин“ да го отстрани текстот. Тој појаснува дека содржината била преземена
од Медиумската информативна агенција (МИА), како сервис на информации за кои веруваат
дека се веродостојни и кредибилни. Димитров смета дека доколку постои грешка, таа би
требало да се лоцира кон МИА, а не кон медиумите кои што ја пренеле веста.
„Сепак, со оглед на тоа што веруваме во моќта на саморегулацијата и работењето на
СЕММ, а имајќи го истовремено предвид и фактот дека досега ниту еднаш немало жалба
за работењето на нашиот медиум, би сакале да го искористиме механизмот што ни стои
на располагање за медијација. Во таа насока, возможните алтернативи се да се
интервјуира жалителката за да ја претстави својата перспектива и аргументи или, пак,
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повлекување на текстот од нашиот медиум“, велат од „Е-Магазин“ во одговорот на
жалбата, посочувајќи дека како членки на Регистарот на професионални онлајн медиуми ќе
останат доследни и посветени на професионалното известување.
Подносителката на жалбата, Слаѓана Тасева Петровска, во комуникацијата со Советот за
етика, информираше дека е задоволна од одговорот и дека прифаќа постапката да биде
затворена по пат на помирување, ако медиумот ја отстрани содржината од веб-страницата.
Советот го затвори случајот, откако прво констатираше дека интернет – порталот „Е-Магазин“
го повлекол оспорениот текст.1
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.

* * *
Во согласност со наведеното, Комисијата одлучи како што е погоре наведено.
Во работата на Комисијата учествуваа членовите Мирче Адамчевски, Сефер Тахири, Мери
Јордановска, Лилјана Пецова – Илиеска, Ердем Ахмет и Димитар Мицев.
На седницата, членот на Комисијата, Теофил Блажевски, беше изземен од расправата, во
согласност со член 11 од Правилникот за работа поради судир на интереси, а сѐ со цел, да
се обезбеди мериторност во одлучувањето и спречување на делегитимирање на одлуката на
Комисијата.

Со почит,
Совет за етика во медиумите на Македонија

Претседател на Комисијата за жалби
Мирче Адамчевски

1 https://emagazin.mk/sla-ana-taseva-odgovorna-za-kleveta-napravena-kon-gsol-i-euronikel-industri-presudi-gra-anskiot-sud-skop-e/
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