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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 Рилковска за интернет 

– порталот „Мактел“, ја донесе следната:  

 

 
 

 

 
 
 

О Д Л У К А 
 

                       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 28 април 2020 
година, новинарката Соња Рилковска поднесе жалба за текстот со наслов „Скандал во Охрид: 
дописничка на МТВ од Охрид излажала охриѓанец да излезе од дома да даде изјава, 
полицијата го уапсила среде изјава!“, објавен на 27 април 2020 година, на интернет - порталот 
„Мактел“ (www.maktel.mk).    
 
Рилковска, која е дописничка од Охрид за МТВ, вели дека наводите во објавениот текст се 
целосно неточни и дека се изнесени небулози, лаги и комплетни невистини со кои се обидува 
да се деградира професионалниот интегритет на националниот сервис и на новинарот.  
 
„Не е точно дека сум го довела во заблуда соговорникот да дојде на линковско јавување без 
дозвола. Ние уредно телефонски  пријавивме во полиција  дека ќе имаме јавување во живо 
од градското пристаниште со гостин во вестите (бродарот  Зоран Гилески), за што 
добивме дозвола од командирот на СВР Охрид. По завршувањето на линкот полициска 
патрола бараше дозвола од Гилески, бидејќи не беа координирани дека имаме дозвола од 
командирот. Апсолутно не е точно дека му пишале казна, се работеше за недоразбирање, 
кое набрзо се разреши“, се потенцира во поднесената жалба.   
 
Рилковска, меѓу другото, целосно ги отфрла и наводите во текстот за какви било 
фалсификувани документи при нејзиното вработување во МРТВ. Таа појаснува дека уредно 
конкурирала на јавен повик на 25 октомври 2020 година, а во прилог на жалбата достави и 
документи од нејзината пријава и од јавниот повик на МРТВ. Рилковска, во исто време, ги 
демантира и информациите за нејзина блискост со политички партии, како и веста дека била 
избркана од Канал 5 ТВ, кога се сменила власта. Таа појаснува дека причина за прекин на 
соработката било тоа што Канал 5 ТВ одлучила да ги укине сите дописништва.   
 
За изнесените информации подносителката на жалбата побара јавно извинување од 
„Мактел“.  
 

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 „Мактел“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата.  
 
Уредникот на медиумот, Саше Ивановски, посочи дека како редакција целосно ја прифаќаат 
вината и дека изразуваат подготвеност да ѝ се извинат на колешката Рилковска и да објават 
демант. Ивановски образложи дека причина за неточните информации бил нивниот дописник 
од Охрид, кој бил одговорен за неточните наводи во текстот.  
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Во комуникацијата со Советот за етика, дописничката на МТВ, Соња Рилковска, 
информираше дека е задоволна од одговорот и дека прифаќа постапката да биде затворена 
по пат на помирување, доколку порталот „Мактел“ објави демант и ѝ се извини на неа како 
новинар и на националниот сервис МРТВ, каде што работи како дописник.  
 
Советот го затвори случајот откако прво констатираше дека интернет – порталот „Мактел“  
објавил демант и извинување до новинарката и до јавниот сервис.1 
 
„Порталот „Мактел“ се извинува до новинарката Соња Рилковска и до МТВ. Во иднина ќе 
бидеме многу повнимателни за вакви информации кои ни ги даваат наши читатели од 
градовите ширум земјава“, се наведува во дел од демантот и извинувањето на „Мактел“.  
 
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 исто време, Комисијата ја цени, и во оваа прилика, ја поздравува и подготвеноста на 
медиумите да ги препознаат, признаат и коригираат пропустите во содржината.  
 

 
*  *  * 

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

 

                                                           
1 https://maktel.mk/News.aspx?id=131433 


