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Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на седницата
одржана на 18 мај 2020 година, врз основа на примена жалбa од Соња Крамарска, ја донесе
следната:

ОДЛУКА

Во изданието на централните вести на Телевизија „Алфа“, емитувано на 25 март 2020
година, прекршен е Кодексот на новинарите во членот 3.
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ЖАЛБА
До извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија, на 30 април 2020
година, Сoња Крамарска, од Кабинетот на министерката за одбрана на Република Северна
Македонија, Радмила Шеќеринска, поднесе жалба за прилог од прес-конференција на ВМРОДПМНЕ, објавен на 25 март 2020 година, во централните вести на телевизија „Алфа“
(www.alfa.mk).
Во жалбата се наведува дека на прес-конференцијата на ВМРО-ДПМНЕ конкретно била
посочена и прозвана министерката Шеќеринска, како и министерот за надворешни работи,
Никола Димитров.
„Во врска со наводите на ВМРО-ДПМНЕ, Кабинетот на министерката Шекеринска, до
сите медиуми испрати писмена реакција од име на министерката, која ТВ Алфа не ја објави
во рамки на прилогот за прес-конференцијата, ниту, пак, ја објави во било каква друга
форма, со што го повреди начелото за застапеност на втората страна“, се посочува во
жалбата поднесена од Кабинетот на министерката за одбрана.

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 телевизија
„Алфа“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата. Главната и одговорна
уредничка на медиумот, Искра Коровешовска, одговори на наводите на жалбата.
Коровешовска појаснува дека оспорената содржина не е прилог на „Алфа“, туку само
пренесување на став на политичка партија, во случајот, тврдење на ВМРО-ДПМНЕ. Таа
потенцира дека станува збор за пренесен извадок од прес-конференција на партија и дека
тоа не е ниту став на медиумот, ниту некакво тврдење што го креира телевизијата.
„Ова не значи дека Алфа може да објавува што сака или селективно, заради тоа што
секогаш професионално сме ги барале двете страни во секоја приказна, а таму каде не
сме ги имале, сме биле доблесни да се извиниме и да ја корегираме грешката. Само значи
оти некој се обидува користејќи го регулаторното тело да реагира за вакво нешто“,
посочуваат од ТВ „Алфа“.
Коровешовска вели дека ако ова било начин власта да врши притисок во обид да се наметне
тоа било апсурдно и не значело дека ќе успеела некого да замолкне во пренесување на
информации од јавен интерес.
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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 3.
Член 3: „Новинарот ќе настојува да биде обезбедено објавување на исправка, деманти и
одговор во случај кога ќе биде утврдена неточност на информација“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ОДЛУКАТА
На седницата на 18 мај 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 кус интегрално пренесен исечок од пресконференција на портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ, Димче Арсовски, емитуван во централните
вести на телевизија „Алфа“, во чии рамки е поставен наслов: „Арсовски: Шеќеринска и
Димитров да ги објават сите плаќања од министерствата со кои тие раководат“. На пресконференцијата, Арсовски ја обвинува Владата дека за четири дена потрошила осум милиони
денари под ставка репрезентации, услоги во ресторани и патувања.
Комисијата се согласи дека интегрално пренесениот став на портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ
не е став на телевизија „Алфа“ и дека медиумот немал обврска да побара одговор од страната
која е предмет на критики и обвинувања. Но, Комисијата се согласи дека телевизијата, сепак,
имала обврска да ја објави писмената реакција што Кабинетот на министерката за одбрана,
Радмила Шеќеринска, ја испратил до сите медиуми, вклучително и до „Алфа“, а која се
однесувала токму на наводите изречени од опозициската партија. Уредниците и новинарите,
во името на независното и урамнотежено известување, се обврзани да објават реакција на
содржините кои ги објавуваат, доколку таква реакција пристигне до нивната редакција.
Во овој контекст, Комисијата го зеде предвид и форвардиран меил испратен како доказ од
Кабинетот на министерката Шеќеринска со кој се потврдува дека писмена реакција на пресконференцијата на ВМРО-ДПМНЕ навистина била испратена до телевизија „Алфа“.
Комисијата заклучи дека реакцијата насловена „Шекеринска 6 пати ги намали трошоците во
однос на претходниот министер од ВМРО-ДПМНЕ“ била испратена на официјалниот меил на
медиумот на 25 март 2020 година во 17.35 часот, односно два часа пред почетокот на
централните вести на Алфа. Оттука, Комисијата констатира дека телевизијата имала доволно
време да ја објави писмената реакција, со оглед дека предметната прес-конференција е
емитувана во вестите во 20:02 часот.
Оттука, Комисијата најде дека со необјавувањето на писмената реакција од Министерството
за одбрана, телевизија „Алфа“ го прекршила Кодексот на новинарите во членот 3, според кој
новинарот ќе настојува да биде обезбедено објавување на исправка, деманти и одговор во
случај кога ќе биде утврдена неточност на информација. Моралната одговорност за
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неточноста на информацијата паѓа на новинарот и затоа е важно тој самиот да влијае и да
обезбеди демант, исправка или одговор во медиумот во кој информацијата е објавена.

* * *
При своето одлучување, Комисијата ги зеде предвид и:
* Членот 17 од Законот за медиуми (Право на исправка на објавена информација), во
делот кој се вели:
Секој има право од издавач на медиум, односно од одговорен уредник на издавач на медиум
да бара, без надоместок, да објави исправка на објавената информација во која се наведуваат
неточни факти објавени во информацијата, а со кои биле повредени неговите права или
интереси. Право на исправка имаат и правните лица и другите организации и тела, доколку
со информацијата биле повредени нивните права или интереси.

* * *
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 и Ердем Ахмет.
Се обврзува телевизија „Алфа“ (www.alfa.mk), во согласност со членот 18 од
Деловникот за работа на Комисијата за жалби, да ја објави оваа одлука.

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

