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Советот на честа при ЗНМ: Латас го
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Топ тема:Што доколку опозицијата
одлучи да ги бојкотира изборите?

Најчитани содржини
→ Горан Грујевски да биде пуштен дома,
одлучи Кривичниот совет

→ Му се слоши на судијата - исказот на
Јанкуловска прекинат

→ Топ Тема: Дали повлекувањето на
министрите на ДУИ од владата е криза во
кризата или предизборна операција „чист
образ“?

→ Вучиќ: Бог нека им прости на тие
И покрај тоа што Драган Павловиќ Латас не е член на Здружението на новинарите на
Македонија, Советот на честа се дистанцира од неговото однесување синоќа во
текот на интервјуто на ТВ Сител со Зоран Заев, затоа што така ја дискредитира
целата новинарска фела и создава искривена слика за неа во македонската јавност.
Во својот настап, Павловиќ ги прекрши членовите 10, 11, 14, 15 и 16 од Кодексот на
новинарите на Македонија. Тој зборуваше со говорот на омраза и поттикна
дискриминација по национална основа. Според нас, Павловиќ не обезбеди
професионална дистанца кон гостинот и настапи пристрасно и неизбалансирано.
Латас и сите новинари во Македонија мора да ја негуваат културата на говорот и
етиката. Неспоиво со новинарската професија е непримерната комуникација со
јавноста. Советот смета дека однесувањето на Латас сериозно го наруши угледот и
достоинството на новинарството со тоа што го искористи медиумот за лична
пресметка со лидерот на опозицијата.
Советот на честа на ЗНМ секогаш ќе инсистира и ќе повикува на почитување на
професионалните стандарди и етички вредности и секогаш ќе ги осудува оние што
ги кршат, независно на која организација припаѓаат. Почитувањето на стандардите
во новинарството и на етичките вредности, претставува интерес на јавноста,
слободата на говорот и на новинарството.
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Слични вести:
Блокади на патот кон
Бугарија заради лошата
цена на зелката

Европска комисија:
Треба уште да се
работи за кредибилни
избори

наши Срби кои ја фрлија бомбата

→ Сомнежи во теренската проверка на
ДИК

→ Јанкуловска веќе еден час е во
Кривичниот суд- дали ќе и биде одземен
пасошот?

→ Последниот збор ќе го има Ахмети

