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

ОДЛУКА

Националната радио мрежа Канал 77 со прилогот објавен во вестите на 15 мај кој се
однесува на вербален напад врз управителот на овој медиум, Горан Гаврилов, го
прекрши Кодексот на новинарите во членот 1.
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ЖАЛБА
До извршната канцеларија на Советот за етика во медиумите на Македонија, на 22 јули 2020
година, Роберт Димитров поднесе жалба за прилогот кој се однесува на вербален напад врз
управителот на Канал 77, Горан Гаврилов, објавен на 15 мај 2020 година, во три изданија на
вестите на Националната радио мрежа Канал 77 (www.kanal77.mk). Иако Правилникот за
работа на Комисијата за жалби при Советот на етика предвидува временски рок за
поднесување жалба не повеќе од 30 дена од објавувањето на оспорената содржина,
Комисијата, во случајов, одлучи да постапува по поднесената жалба. Причината за тоа е што
Советот констатираше дека жалителот дописот го има испратено во регуларен рок по пошта
на 27 мај 2020 година, за што има и штембил на пликото, но од непознати причини пратката
не стигнала на адреса на Советот за етика.
Подносителот на жалбата, Роберт Димитров, во претставката наведува дека во вестите на
Канал 77 одел прилог, во кој, како што вели, по кој знае кој пат се споменувало и се клеветело
неговото име и името на неговите успешни компании. Тој посочува дека, иако четири месеци
не бил воопшто во Македонија, управителот на медиумот, Горан Гаврилов, го поврзувал
жалителот со настан за кој Димитров ниту знаел дека се случил, ниту дека негов пријател
учествувал во него. Димитров вели дека од текстот било забележително дека се прави
поврзување на неговото име со лицето Горан Стојанов, со тоа што го нарекувале „негов
ментор кој му дава сила на Стојанов да му се заканува по живот на Гаврилов“. Подносителот
на жалбата смета дека е жртва на бесмислени сценарија, лаги и клевети од страна на
сопственикот на медиумот, со што бил нарушен неговиот углед и се трауматизирало неговото
семејство.
Димитров, меѓу другото, наведува дека поради континуираните клевети и лаги во вестите на
радио Канал 77 и на порталот на Гаврилов во два наврата одлучил правдата да ја побара на
суд.
Подносителот на претставката во прилог на жалбата достави и ЦД со аудио материјал од
оспорената содржина емитувана на Канал 77, како и принт скрин од текстот на истата тема,
насловен „Ќе ве убијам и двајцата, штипскиот насилник Горан Коцка повторно се закани по
живот на сопствениците на радио Канал 77“, објавен на 15 мај 2020 година, на интернетпорталот Македонски Медиа Сервис (ММС), (www.mms.mk).

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 Радио
Канал 77 и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата. Управителот на медиумот,
Горан Гаврилов, навремено одговори на наводите на жалбата.
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Тој смета дека поднесената претставка е неоснована и дека ништо во оспорениот текст
конкретно не упатувало на клевети, навреди и непрофесионалност, туку дека се работело за
личен став и мислење на подносителот на жалбата за неговата релација со Канал 77.
„Јас не сум главен и одговорен уредник на медиумот и неможам да одговорам ништо во
врска со содржината на текстот, единствено од правен аспект можам да посочам дека
доколку лицето како засегната страна директно или индиректно смета дека има
елементи на клевета може слободно да го користи позитивното законодавство и да
покрене тужба против нашиот медиум што нема да биде прв пат и да ја побара својата
вистина односно да стигне до својата цел“, вели, меѓу другото, управителот на Канал 77 во
одговорот на жалбата.
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.
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“.
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ОДЛУКАТА
На седницата на 18 август 2020 година, членовите на Комисијата за жалби ги разгледаа
наводите на жалителот и извршија увид во спорната содржина.
Комисијата, најпрво, утврди дека се работи за радио прилог на Канал 77 кој пренесува
информација за вербален напад врз сопственикот на истиот медиум, Горан Гаврилов од
страна на сограѓанин во Штип. Содржината речиси во целост е коректна и во рамките на
етичките стандарди. Прилогот е повеќестран, а неговиот автор пренесува изјава за
инцидентот од самиот Гаврилов, како и потврда на настанот од страна на СВР Штип,
регистриран во официјалниот полициски билтен. Сепак, членовите на Комисијата се согласија
дека новинарот отстапил од новинарското правило да побара став од сите засегнати страни
во објавената содржина. Ова од причина што во прилогот лицето кое го предизвикало
вербалниот напад директно се поврзува за блискост со друго лице, во случајов, со
подносителот на жалбата, Роберт Димитров. Новинарите мора да бидат внимателни и кога
едно лице ставаат во корелација со друго, особено, ако се работи за содржини кои
можат да придадат негативен контекст.
Затоа, новинарите се обврзани да ги проверат информациите колку што е можно повеќе, за
да ја избегнат опасноста од манипулации и дезинформирање на јавноста.
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Оттука, Комисијата најде дека во прилогот на Канал 77 е прекршен членот 1 од Кодексот на
новинарите, чија отстапка е нагласена во воведната реченица и цитираната изјава на
управителот на медиумот, Гаврилов:
„Управителот на Канал 77 Горан Гаврилов, вчера попладне во Штип, бил нападнат
вербално, а потоа и добил и закани по неговиот живот од страна на лицето Горан
С. Коцка, близок соработник на Роберт Димитров – Роби.“
„Претпоставувам дека ова лице Горан наречен Коцка има сега уште поголема сила
за да ми се заканува по живот, во заштита на својот ментор Роберт Димитров.“
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 новинарот изнесува сомневања или обвинувања или 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 однос на наводите на жалителот дека оспорениот прилог содржи клевета,
Комисијата се согласи дека, и во случајов, останува на веќе воспоставената пракса и
надлежности да не расправа и утврдува евентуално постоење на навреда и клевета.
Став на Комисијата е дека таквата проблематика е судска материја. Надлежност на
Комисијата е единствено да ги утврдува етичките и професионалните стандарди во
новинарскиот производ и да утврдува евентуално прекршување на Кодексот на
новинарите на Македонија.

* * *
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 Радиo Канал 77 (www.kanal77.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

