
СОВЕТОТ НА ЧЕСТ НА ЗНМ, на седниците на Советот на 22 и 29 декември 2022 година, по 

разгледување на Претставката поднесена од Адриан Керими, член на ЗНМ, против членот 

Фиљана Кока, со предлог за исклучување од членство, ја донесе следната ОДЛУКА: 

 

СЕ ОТФРЛА ПРЕТСТАВКАТА И НЕ СЕ ПОВЕДУВА ПОСТАПКА,  поради ненадлежност за 

постапување на Советот на честа  

 

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

 

Новинарот Адриан Керими, член на ЗНМ, до органните на ЗНМ достави Претставка против 

Фиљана Кока, кандидат за претседaтел на ЗНМ. Претставката беше препратена на одлучување 

пред Советот на честа на ЗНМ.  Во претставката е цитиран навод, Фејсбук статус што го напишала 

кандидатката за претседател на ЗНМ, Фиљана Кока, во кој оценува дека Изборното собрание на 

ЗНМ одржано на 3.12,2022 година било „журка на партиско-штабски директиви на СДСМ и ДУИ и 

поради тоа не му честитала на победникот. Господ нека му е на помош на македонското 

новинарство“. Керими, поднесе предлог за исклучување на новинарката Фиљана Кока од 

членство во ЗНМ. 

Советот на честа, по разгледување на претставката и увидот  во доставениот доказ, Фејсбук, 

статус, објавен на профилот на новинарката Фиљана Кока, на 3.12.2022 година, по завршување 

на Изборното собрание на ЗНМ, ЗАКЛУЧИ дека не се исполнети условите за поведување на 

постапка за исклучување, бидејќи станува збор за личен став, ФБ статус, а не новинарски текст, 

за кој важат принципите на Етичкиот кодекс на ЗНМ. 

Советот при одлучувањето ги имаше во вид членовите 15 и 16 од Етичкиот Кодекс на ЗНМ и ги 

упатува новинарите да го почитуваат истиот во комуникација со јавноста, како и да не се 

пресметуваат со колегите, меѓутоа оцени дека во конкретниот случај станува збор за слобода на 

изразување, објавен пост на приватен ФБ профил, а не новинарски текст, за што Советот на честа 

нема надлежност да постапува. Секоја друга Одлука може да значи вовед во цензура, што е 

забранета со Уставот. Доколку подносителот на Претставката е незадоволен од оваа одлука, или 

се чувствува навреден или наклеветен како што наведува во претставката, може да поведе 

граѓанска постапка пред надлежен суд.  

Советот на честа укажува дека јавните личности, вклучувајќи ги и новинарите, мора да имаат 

повисок праг на толеранција кон јавната критика, но и да се придржуваат на одредбите на 

Кодексот и да не користат комуникација несоодветна за новинарската професија, ниту пак да 

користат говор на омраза во јавната комуникација. Советот оцени дека не се исполнети 

условите за примена на членовите 9, 14 и 15 од Правилникот за работа на Советот на честа и 

одлучи да го отфрли барањето за поведување постапка и за исклучување од членство во ЗНМ, 

како што е наведено во диспозитивот на Одлуката. 

 



СОВЕТ НА ЧЕСТА НА ЗНМ 

Претседател  

Саше Димовски 

 

    

 

 

 

 

 

 

 


