
                                                                       

                                                  

 
  
 
 
 

 

СОВЕТОТ НА ЧЕСТА ПРИ ЗДРУЖЕНИЕТО НА НОВИНАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА - ЗНМ, 

постапувајќи по претставката на Здружението за сексуални и родови малцинства „КВИР 

ЦЕНТАР – Скопје“, за реакција на објавен објавен пост на Фејсбук на лицето Борислав 

Стоиљковиќ, снимател-репортер, член на ЗНМ, на седницата одржана на 13.03.2023 

година, ја донесе следната ОДЛУКА: 

 

СЕ ОТФРЛА ПРЕТСТАВКАТА ПОРАДИ НЕНАДЛЕЖНОСТ ЗА ПОСТАПУВАЊЕ НА 

СОВЕТОТ НА ЧЕСТА 

 

О     Б     Р     А     З     Л     О     Ж     Е     Н     И     Е 

 

 Здружението за сексуални и родови малцинства „КВИР ЦЕНТАР“ – Скопје, до Советот на 

честа при ЗНМ поднесе претставка против лицето Борислав Стоиљковиќ, снимател – 

репортер, член на ЗНМ, за објавен статус на социјалната мрежа Фејсбук од 10.03.2023 

година, со следнава содржина:  

ТОЛКУ                              НА ЕДНО МЕСТО, Е НЕШТО ШТО НЕ Е НОРМАЛНО. 

                      кукавички                             

Подносителот смета дека во конкретниот случај Борислав Стоиљковиќ кој напишал дека „ 

толку гомна на едно место, е нешто што не е нормално. Гомна кукавички и знамето во 

боите на ЛГБТИ+ заедницата“,  довело до реакции, лајкови и коментари на омраза преку 

интернет. Генерално коментарите под статусот, видно е дека се со омраза врз ЛГБТИ+ 

заедницата – наведува подносителот, според кого, повреден е член 10 од Кодексот на 

новинарите во Македонија. 

Новинарот нема свесно да создава ниту преработува информации што ги загрозуваат 

човековите права или слободи, нема да говори со јазикот на омразата и нема да 

поттикнува на насилство и дискриминација по која било основа (национална, верска, 

расна, полова, социјална, јазична, сексуална ориентација, политичка... – член 10 од 

Кодексот  



                                                                       

                                                  

 
  
 
 
 
Советот на честа при ЗНМ, разгледувајќи ги доставените материјали одлучи да ја ОТФРЛИ 

претставката поради ненадлежност, бидејќи не станува збор за текст, новинарски производ 

објавен во медиум, туку на приватен ФБ профил на лицето, за што, Советот на честа нема 

надлежност да постапува. 

 

Согласно Етичкиот кодекс, новинарите и другите медиумски работници се должни да негуваат 

култура на говор, а говорот на омраза е казнив. 

 

Советот на честа осудува секаков говор на омраза, насочен против било кого, па оттука, на 

подносителот на претставката му предочува дека му стојат на располагање правилата за 

објавување на ФБ мрежата, а доколку ценат дека станува збор за говор на омраза, да поднесат 

пријава пред надлежен државен орган надлежен за санкционирање на говорот на омраза. 

 

Да се објави на веб страницата на ЗНМ     СОВЕТ НА ЧЕСТА ВО ЗНМ 

Да се достави до подносителот              Претседател 

До Борислав  Стоиљковиќ, член на ЗНМ                                      Саше Димовски 

                         


