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Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ), на седницата
одржана на 29 јануари 2021 година, врз основа на примена жалбa од Стефан Андоновски за
интернет – порталот „Мактел“, ја донесе следната:

ОДЛУКА
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 15 јануари
2021 година, членот на Извршниот комитет на партијата ВМРО-ДПМНЕ, Стефан Андоновски,
поднесе жалба текстот со наслов „Е ова се вика промашена инвестиција: Државата пратила
со народни пари вмровец на магистерски студии на угледниот Џон Хопкинс, на тема
решавање конфликти, ништо не разбрал, си се вратил дома небањат!“, објавен на 12 јануари
2021 година на интернет - порталот „Мактел“ (www.maktel.mk).
Во жалбата се наведува дека оспорениот текст содржи мешање на факти и мислење, вест и
коментар, говор на омраза, неточно и нефер известување, пристрасност и неурамнотеженост
во информирањето, незастапена втора страна и навредување и невредливи квалификации.

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 „Мактел“, Саше Ивановски, го прифати процесот на медијација, одговори на
наводите на жалителот и изрази подготвеност јавно да му се извини за објавените написи во
текстот.
„Се работи за коментар, наша рецензија на негов настап на тв емисија на Алфа. Тој е
политичар, јавна личност и треба да се навикне на критички коментари од јавноста. Сепак
ако е господинот Андоновски навреден од нашите коментари спремни сме да му се
извиниме, но му препорачуваме да се навикне на силен речник, како пример нека ги погледне
соопштенијата на неговата партија и нека види со каков речник неговата матична
партија се користи кога коментира постапки на политичари од СДСМ“, вели Ивановски во
одговорот на жалбата, поднесена од Стефан Андоновски.
Подносителот на жалбата, Стефан Андоновски, во комуникацијата со Советот за етика,
информираше дека е задоволен од одговорот и дека прифаќа постапката да биде затворена
по пат на помирување, ако медиумот објави јавно извинување на ист начин како што бил
објавен и оригиналниот текст. Советот го затвори случајот, откако прво констатираше дека
интернет – порталот „Мактел“ го објавил јавното извинување до Андоновски, на начин, на кој
беше побарано од жалителот.1
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https://maktel.mk/makedonija/maktel-mu-se-izvinuva-na-partiskiot-funkczioner-na-vmro-dpmne-stefan-andonovski-koj-se-navredil-od-nashatareczenzija-na-negoviot-nastap-na-tv-alfa/
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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 таа насока, Комисијата ги
охрабрува и жалителите и медиумите да покажат повеќе конструктивност и толерантност во
идните спорови.

* * *
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, Ердем Ахмет и Димитар Мицев.

Со почит,
Совет за етика во медиумите на Македонија

Бул. Митрополит Теодосиј Гологанов 54/2
1000 Скопје, Македонија
www.semm.mk

info@semm.mk

(02) 3222-595

Претседател на Комисијата за жалби
Мирче Адамчевски

