
СОВЕТОТ НА ЧЕСТА на Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ), на седниците на 

Советот одржани на 22 и 28 декември 2022 година, по разгледување на Иницијатива за 

усвојување Мислење за држење на временска дистанца на новинарите кои по престанок на 

ангажман во други институции, повторно се вратиле на работа во медиумите, заклучи:  

 

СЕ УКАЖУВА на потребата за држење временска дистанца за известување од страна на 

новинарите кои биле на функции, вработени или  ангажирани со авторски договори во јавната 

или државната управа, владини или институции од локален карактер, политички партии или 

други тела и органи на управата, биле избрани во Советите на општините или Градот Скопје, ПР 

или маркетинг агенции, надвор од новинарската професија. Новинарите треба да одржуваат 

временска дистанца во известувањето за институциите или функционерот каде што работеле 

најмалку една година по завршување на ангажманот, или до истекот на мандатот на 

функционерот, доколку биле ангажирани како посебни советници, согласно Закон. 

 

О     б     р     а     з     л     о     ж     е     н     и     е  

 

Советот на честа при ЗНМ, воочи негативна пракса во медиумите, која може да ја наруши 

независноста и објективноста на новинарите и медиумите, со правење на интервјуа, 

дебати, пишување на авторски прилози, анализи, проверка на факти или други форми на 

медиумски содржини од страна на новинари, кои во изминатиот период биле или се на 

функции, во работен однос или ангажирани со авторски договори во јавната или 

државната управа, владини или институции од локален карактер, политички партии или 

други тела и органи на управата, ПР или маркетинг агенции, надвор од новинарската 

професија.  Советот на честа при ЗНМ, ги повикува новинарите кои по завршување на 

нивниот ангажман во посочените институции, се вратиле на работа во медиумите, да 

одржуваат временска дистанца во известувањето за институциите или функционерот каде 

што работеле најмалку една година по престанок на нивниот ангажман, или до истекот на 

мандатот на функционерот, доколку биле ангажирани како посебни советници, согласно 

Закон. 

Советот на честа укажува на актите на ЗНМ, кои предвидуваат дека член на ЗНМ може да 

биде лице кое има најмалку една година новинарски ангажман пред аплицирањето за 

членство во ЗНМ или дека му престанува активното членство доколку премине на друга 

позиција, различна од новинарската, па следствено на ова, им укажува на новинарите да 

одржуваат временска дистанца од известување за институцијата во која работеле или до 

завршување на мандатот на функционерот кој раководел со институцијата, да не се 

доведат во ситуација да користат информации кои ги добиле на друг начин и со тоа да ја 

доведат во прашање сопствената непристрасност и кредибилитетот на медиумот во кој 

работат. Советот на честа верува дека во медиумите има доволно новинари кои можат да 



известуваат за теми или личности и институции, наместо тоа да го прават новинарите кои 

работеле во нив, пред враќање во медиумот. Ова укажување да го имаат во вид и 

новинарите кои работеле во маркетинг и ПР агенции. 

На ваков начин, ќе се зајакне интегритетот на самите новинари и медиумите во кои 

работат и нема да се доведе под сомневање нивната објективност и непристрасност, 

ниту пак да дојде до кршење на Етичкиот кодекс на ЗНМ, за што одлучува Советот на 

честа. 

 

 

 

СОВЕТ НА ЧЕСТА ПРИ ЗНМ 
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