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Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на седницата 

одржана на 27 октомври 2020 година, врз основа на примена жалбa од Вилдан Дрпљанин, ја 

донесе следната:  

 

 
 
 

О Д Л У К А 
   

      

Интернет – порталот „Инфомакс“, со текстот насловен „Почна проектот Голема 

Албанија: Сите Албанци во една држава – се укинуваат границите меѓу Албанија и 

Косово“, 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 5 октомври, 
2020 година, Вилдан Дрљанин поднесе жалба за текстот со наслов „Почна проектот Голема 
Албанија: Сите Албанци во една држава – се укинуваат границите меѓу Албанија и Косово“, 
објавен на 3 октомври 2020 година, на интернет – порталот „Инфомакс“ (www.infomax.mk).   
 
Во жалбата се наведува дека текстот содржи неточно и нефер известување и пристрасност и 
неурамнотеженост во информирањето, односно дека Кодексот на новинарите на Македонија 
е прекршен во членот 1. Подносителот на жалбата смета и дека во објавената содржина се 
сее страв преку измислени информации, пред сè во насловот од текстот.  
 
                                                            

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 „Инфомакс“ и побара да се изјасни по однос на наводите на жалбата.  
 
Од медиумот одговорија дека не им е јасно што во оспорената содржина го исплашило 
жалителот и прашуваат каде во насловот на текстот имало основи за предизвикување страв.   
 
„Едноставно, се зборува за проект за кој зборува и албанскиот премиер Еди Рама, 
косовскиот претседател Хашим Тачи, па дури и историски личности од албанската 
историографија како Адем Јашари“, велат од „Инфомакс“ во одговорот на жалбата.  
 
 

ОДЛУКА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЖАЛБИ 
 
Комисијата за жалби утврди дека жалбата е ОСНОВАНА и едногласно одлучи 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“. 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ОДЛУКАТА  

 
На седницата на 27 октомври 2020 година, членовите на Комисијата за жалби ги разгледаа 
наводите на жалителот и извршија увид во спорната содржина.  
 
Комисијата, најнапред, заклучи дека се работи за агенциска вест, која пренесува информација 
за средба меѓу претставници на албанската и косовска Влада во Тирана. Порталот 
„Инфомакс“ веста ја пренесува цитирајќи косовски интернет – портал. Самиот текст е 
коректен, што не може да се каже и за насловот на веста, кој воопшто не соодветствува со 
содржината.    
 
Насловот „Почна проектот Голема Албанија: Сите Албанци во една држава – се укинуваат 
границите меѓу Албанија и Косово“, според членовите на Комисијата, е, во најмала рака, 
предимензиониран и потполно контрадикторен со содржината на текстот. Ништо во текстот 
ниту упатува, ниту имплицира на почеток на таканаречениот проект „Голема Албанија“, ниту 
на констатацијата на авторот „Сите Албанци во една држава“. Комисијата се согласи дека 
таквите пренагласени заклучоци  не можат да произлезат од податокот дека претставници на 
две влади одлучиле да ги олеснат царинските процедури и навестиле можност меѓусебно да 
ги „отстранат“ границите, како што напишал авторот. Вака поставениот наслов не може да се 
протолкува поинаку освен како сензационализам, кој со себе носи реална опасност од 
дезинформирање и манипулација со јавноста и можно предизвикување неосновани стравови 
кај читателите. Новинарот има право на свое мислење, но не смее таквото мислење да го 
камуфлира како факт.  

Оттука, Комисијата најде дека во насловот од текстот на интернет – порталот „Инфомакс“ е 
прекршен членот 1 од Кодексот на новинарите, во делот кој упатува на начелото дека 
насловот или најавата на прилогот/текстот мора да одговара на неговата 
содржина.  

Во овој контекст, членовите на Комисијата се согласија дека во новинарската професија е 
дозволено извесно претерување со насловот, во насока тој да биде поатрактивен за јавноста, 
но не смее да ги надмине границите на слобода на изразување и, секако, мора да 
кореспондира со фактите наведени 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.  
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Се обврзува интернет – порталот „Инфомакс“ (www.infomax.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 Претседател на Комисијата за жалби 
                                                                                                                       Мирче Адамчевски           

 


