
СОВЕТОТ НА ЧЕСТА НА ЗНМ, постапувајќи по претставката поднесена од адвокатите  
Христијан Георгиевски и Христина Георгиевска од Куманово, како полномошници на Денис 
Каревски од Куманово, против новинарот Зоран Божиновски за повреда на повеќе членови од 
Кодексот на новинарите, со јавни новинарски објави на социјална мрежа Фејсбук под профилот 
Зоран Буревесник Божиновски, на седницата одржана на 26.01.2023 година во Скопје, ја донесе 
следната ОДЛУКА: 

 
НЕ СЕ ПОВЕДУВА ПОСТАПКА ПОРАДИ НЕНАДЛЕЖНОСТ НА СОВЕТОТ ДА ОЦЕНУВА ФЕЈСБУК 
ОБЈАВИ  
 
О     б     р     а     з     л     о     ж     е     н     и     е 
 
До Советот на честа на ЗНМ, беше доставена Претставка од адвокатите Христијан и 
Христина Георгиевски, против новинарот Зоран Божиновски поради објави на социјалната 
мрежа Фејсбук, од профилот Зоран Буревесник Божиновски, на штета на лицето Денис 
Каревски од Куманово, кои ги доставија во прилог. Поднесителите бараат да се утврди 
повреда на неколку членови од Кодексот, поради необјавување демант, недолично 
однесување во комуникацијата, пласирање на невистинити информации, објавување на 
лични податоци како исодржини во кои не се знае што е коментар, а што лично видување 
на новинарот.  Советот на честа, по разгледување на Претставката, констатираше дека не е 
надлежен да постапува по истата, бидејќи содржината што е објавена на Фејсбук 
страницата или Фејсбук групата, не може да се смета за медиумска содржина, објавена во 
медиум. Според правилата на новинарството и во овој случај, Советот на честа на ЗНМ,  
нема надлежност да постапува, па поради тоа донесе ОДЛУКА да не поведе постапка, 
бидејќи содржината е објавена на Фејсбук профил/страница, што не е во надлежност на 
Советот на честа. 
 
Сепак, Советот укажува дека СЕКОЈ НОВИНАР е должен да објави демант ако во објавена 
новинарска содржина не е содржана втората страна или погрешно и неточно се 
претставени фактите во информацијата. На подносителите им стојат на располагање 
правилата за објавување на ФБ мрежата како и загарантираната судска заштита, бидејќи во 
претставката се посочува дека за лицето, на кое се однесува спомнатата објава, биле 
изнесени лични податоци за кои може  да се води судска постапка. Во исто време, 
недоличната комуникација, каква што била во случајов од страна на новинарот Зоран 
Божиновски, кој на барање за објавување деман им одговорил со : „МАРШ У ШЕСТ ЛЕПЕ 
ПИЧКЕ МАТЕРИНЕ“, видно од доставениот транскрипт и од објавата на ФБ исто така е 
повреда на Кодексот на новинарите. 
 
 
Поради формална ненадлежност за постапување во овој случај, Советот на честа одлучи да 
не поведе постапка, но во исто време заклучи да ги искористи сите механизми што му стојат 
на располагање за да им укаже на новинарите, членови на ЗНМ, на стриктно почитување на 
Кодексот. 
 



 
СОВЕТ НА ЧЕСТА НА ЗНМ 
Претседател 
Саше Димовски  

 


