
СОВЕТОТ НА ЧЕСТА ВО ЗНМ, постапувајќи по претставката на Истражувачката 

репортерска лабараторија (ИРЛ), поднесена од Маја Јовановска, против Снежана 

Лупевска Созен, Директор и Главен и одговорен уредник на ТВ Телма, за повреди на 

Кодексот на новинарите сторени во водење на интервјуто со д-р Жан Митрев, на 

седницата на Советот одржана на 26.01.2023 година во Скопје, ја донесе следната 

ОДЛУКА: 

 

СЕ ОТФРЛА ПРЕТСТАВКАТА НА ИРЛ ПРОТИВ СНЕЖАНА ЛУПЕВСКА СОЗЕН КАКО 

НЕОСНОВАНА БИДЕЈЌИ НЕ СЕ УТВРДИ ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОВИТЕ 1, 6, 13 и 16 од Кодексот 

 

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

 

До СОВЕТОТ НА ЧЕСТА НА ЗНМ, во име на Истражувачката репортерска лабораторија ИРЛ, 
беше доставена претставка против новинарката Снежана Лупевска Созен, главна 
уредничка и директорка на ТВ Телма за повреди на Етичкиот кодекс на новинарите, 
сторени со начинот на водење на интервјуто со д-р Жан Митрев, во емисијата „Топ Тема“ 
емитувано на 9-ти јануари 2023 година на ТВ Телма. ИРЛ сметаат дека Лупевска Созен ги 
прекршила членовите 1, 6, 13 и 16 од Кодексот на новинарите.  Како аргумент, беше 
доставен редакциски став на ИРЛ, кој претходно бил објавен на нивната страница како 
јавна реакција на водење на интервјуто и линк од интервјуто, објавено на Јутуб каналот на 
ТВ Телма. 
Советот на честа, по внимателно разгледување на наводите во јавната реакција на ИРЛ 
и снимката од интервјуто, одлучи да ја отфрли претствката како неоснована и да не 
поведе постапка, бидејќи не утврди повреда на цитираните членови од Кодексот, на кој 
се повикува ИРЛ. 
 
Советот на честа, во дискусијата заклучи дека претсвката на ИРЛ е неоснована, бидејќи 
содржи елементи кои не можат да бидат основа за поведување постапка, ниту предмет за 
јавна реакција, со која исто така може да се констатира пресметка со колегите, што е 
повреда на Кодексот на кој се повикуваат.  Право на секој медиум е да има своја 
уредувачка политика и за истата не е должен да одговара никому, доколку таа не го 
загрозува јавниот интерес. Во конкретниот случај, легитимно е правото да го повика на 
Интервју посочениот доктор, да разговара со него и да постави прашања кои се од јавен 
интерес. Ниту една тема не е сопственост на било кој новинар/медиум и истата не може 
да биде „приватизирана“, ниту пак само ископирана и препишана, без право критички да 
се разгледуваат сите нови аспекти и прашања поврзани со било која тема/сторија. 
Фактот што приказната на ИРЛ не била преземена од ТВ Телма е неприкосновено право 
на уредувачката политика и оттука, реакцијата на ИРЛ е несоодветна да прави анализа 
колку вестои за темата објавил медиумот претходно и „кој бил мотивот“ за интервјуто. 



На прашањата во јавната реакција кои се однесуваат на тоа дали имало скриено 
рекламирање затоа што Клиниката „Жан Митрев“ се рекламирала во утринската програма 
на ТВ Телма и дали има концентрација на функции кај Снежана Лупевска Созен, се 
прашања за дискусија на други органи, а не на Советот на честа на ЗНМ. 
Советот на честа заклучи дека Телма имала легитимна цел – јавен интерес во разговорот 
со Жан Митрев пред покренување на обвинение против него и не може редакцијата на 
ИРЛ да бара одговори зошто биле или не биле поставени одредени прашања за кои, тие 
сметаат дека би требало да бидат поставени. 
 
Доколку редакцијата на ИРЛ смета дека била неосновано нападната, навредена или 
наклеветена, на располагање им стои судска заштита, за што не е надлежен Советот на 
честа.  Исто така, на ИРЛ и стои на располагање медиумот на кој била пласирана сторијата 
да продолжат со нови истражувања, да ги постават сите прашања на кои имаат забелешка 
дека не биле поставени во интервју на друг медиум и да го истражуваат случајот во 
континуитет. Советот на честа не навлезе во дискусија за навредите што луѓе блиску до 
едната или другата страна ги објавиле на ФБ, бидејќи навредата и клеветата се предмет 
на судска заштита. 
 
За вакви случаи, сега и во иднина, СОВЕТОТ НА ЧЕСТА ќе им укажува на сите новинари 
да не ги користат своите медиуми за пресметка со колегите, да продолжат да 
истражуваат и да откриваат теми од широк јавен интерес и да престанат да се 
занимаваат сами со себе, бидејќи во сите случаи, важни се граѓаните и јавниот интерес, 
а не самите новинари и меѓусебните пресметки, независно од што се мотивирани. 
 
Одлучено на седница на 26.01.2023 година во Скопје. 
 
Забелешка: Од дискусија и гласање по оваа точка беше изземена Емилија 
Мисирлиевски, член на Советот, поради можен судир на интереси, бидејќи 
професионално е ангажирана во ТВ Телма.    
 
 

СОВЕТ НА ЧЕСТА ВО ЗНМ 

Претседател 

Саше Димовски  

 


