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Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на седницата
одржана на 20 јули 2020 година, врз основа на примена жалбa од Здружение „Балкански
институт за регионална соработа“ - БИРС, ја донесе следната:

ОДЛУКА

Интернет – порталот „Инфомагазин.нет“, со текстот насловен „13mijë euro para të
qutetarëve që BDI të dalë e para në anketa“ (13 илјади евра од граѓаните за ДУИ да биде
прва на анкетата), 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 19 јуни 2020
година, Здружение „Балкански институт за регионална соработа“ - БИРС поднесе жалба за
текстот со наслов „13 mijë euro para të qutetarëve që BDI të dalë e para në anketa“ (13 илјади
евра од граѓаните за ДУИ да биде прва на анкетата), објавен на 18 јуни 2020 година, на
интернет – порталот „Инфомагазин“ (www.infomagazin.net).
Во жалбата се наведува дека текстот содржи неточно и нефер известување, незастапена
втора страна и клевета.
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 интернет –
порталот „Инфомагазин.нет“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата.
Медиумот не одговори на наводите 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 20 јули 2020 година, Комисијата за жалби ги разгледа наводите на жалителот
и изврши увид во спорната содржина.
Членовите на Комисијата, најнапред, утврдија дека текстот произлегува од јавниот интерес,
зашто начинот на кој се трошат буџетските средства и постоењето евентуална политичка
заднина при распределбата на владините проекти не смеат да бидат изземени од темите за
кои јавноста има право да биде информирана. Интернет – порталот „Инфомагазин“ објавува
вест во која доделувањето проект на Здружението „БИРС“ од страна на Владата го става во
тесна врска и корелација со анкета која истото здружение наводно ја објавило во корист на
партијата ДУИ. Во исто време, во содржината се наведува и дека токму високи претставници
на Владата и на партијата стоеле зад одлуката кому да му се доделат проектите за борба
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против Ковид-19. И покрај тоа што е од широк јавен интерес, Комисијата се согласи дека
новинарскиот производ е едностран и необјективен. Медиумот воопшто не се обидел да ја
провери информацијата и да го испочитува основното новинарско правило, да побара став
од засегнатите страни, во случајов, од Здружението „БИРС“, од Владата или политичката
партија ДУИ, за чија наводна спрега пишува порталот.
Оттука, Комисијата најде дека во текстот на „Инфомагазин“ е прекршен членот 1 од Кодексот
на новинарите, чија отстапка е забележлива во следната реченица:
„810 илјади денари или 13 илјади евра од граѓаните добила организацијата БИРС за
подигнување на свеста кај граѓаните за опасноста од коронавирусот. Помалку од
една недела, откако ги земаа овие пари, објавија анкета според која, ДУИ и Али
Ахмети се пред коалицијата Алијанса за Албанците и Алтернатива.
Во владината комисија, која ги усвоила овие средства, членови биле и Бујар Османи
и Арбер Адеми!“
Постулат на новинарската професија е да се обезбеди „втора страна“, 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.
Критичкото следење на настаните, а особено на работата на државните функционери и
установи се меѓу главните задачи на новинарите, но тоа секогаш треба да биде во согласност
со новинарските начела.

* * *
Во согласност со наведеното, Комисијата одлучи како што е погоре наведено.
Во работата на Комисијата учествуваа членовите Мирче Адамчевски, Сефер Тахири, Теофил
Блажевски, Лилјана Пецова – Илиеска и Ердем Ахмет.
Се обврзува интернет - порталот „Инфомагазин“ (www.infomagazin.net), 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

