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БИДИ УРЕДНИК - презентација 

https://sway.office.com/d7mSdgEIs7sgv75l?ref=Link  

 

копирање/превземање, корупција, кршење на авторски права, исмејување, навредување, 

злоупотреба на власт, лажење, омраза, агресија, алчност – НЕЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ 

транспарентност, одговорност, вистинит, почитување на достоинството, толерантност, фер, 

веродостоен, категоричен, хуманост – ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ  

 

Кои од овие начини на однесување треба да бидат каректеристики на новинарската 

професија? 

 

Етичкиот кодекс пропишува правила и норми за однесување на новинарите и 

медиумите. 

Ова се некои од најважните барања од етичкиот кодекс кои се однесува на новинарите 

● Точни, целосни и проверени информации 

● Заштита и промовирање на основните права и слободи 

● Информациите за раса, боја, религиозна или национална припадност, возраст, пол, 

сексуална ориентација, родово изразување, физичка или ментална карактеристика 

или болест, брачен статус, животен стил, социјална положба, права на сопственост 

или степен на образование, новинарот треба да ги посочи само доколку е 

значително релевантно во контексот 

● Неприфатливо е да се користат стереотипи, навредливи изрази, деградирачки 

приказ, како и било која друга форма на директно или индиректно охрабрување или 

поддршка на дискриминацијата 

● Секакви обиди за изнудување на информации со заплашување, закани, уцена и 

други форми на присилување се недозволени 

● Цитирање извори; почитување на авторството на другите новинари – плагиаризмот 

е некомпатибилен со новинарската етика 

● Вестите за обиди за самоубиство и самоубиство не треба да се нагласени и треба да 

се минимизираат, со посебна претпазливост за децата 

● Идентитетот на дете или малолетник вклучен во случаи на сексуална злоупотреба 

или какво било друго насилство или кривично дело, без оглед на тоа дали детето 

или малолетникот е сведок, жртва, осомничен или обвинет, не смее да се открива 

● Новинарот не прифаќа подароци, услуги, награди, платени патувања, дополнително 

вработување, работа во политика и друго 
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● Новинарот не смее да биде автор на реклами или да завзема учество во пропаганди 

 

Задачи на уредникот 

● Ја договара темата на вестите/текстот со новинарот 

● Одлучува за должината и форматот на текстот 

● Ја утврдува точноста на податоците и фактите 

● Ја прилагодува веста/текстот така што ќе биде лесно разбирлив/а за публиката за 

која е наменет/а 

● Одбира фотографии, додава најави, наслови, поднаслови 

● Го уредува изгледот на страницата 

● Ги надледува последните фази пред издавањето 

 

Обврски на уредникот според Кодексот на однесување 

● Рекламите, писмата од читателите, како и сите други не – новинарски текстови, 

визуелна и звучна содржина треба да бидат во согласност со етичките и правните 

принципи на јавната комуникација 

● Обезбедување начини во електронските публикации кои ќе го ограничат 

објавувањето на етички и правно неприфатлива содржина од корисниците 

(коментари); и доколку се објавени, уредниците се должни што поскоро да ги 

одстранат  

● Уредникот не смее да ги прашува новинарите да работат против професионалните 

етички принципи 

● Уредникот може само со согласност на авторот да објави прилог со кој ќе се зајакне 

содржината или било какви други уреднички интервенции со кои значително би се 

сменила содржината на истиот  

● Уредникот е одговорен за целокупната текстуална, визуелна и стручна опрема на 

новинарската статија 

● Не е дозволено прикриено рекламирање и промовирање на новинарски статии 

● Платени или неплатени, рекламите, како и сите платени информации, мора да бидат 

јасно и недвосмислено издвоени од новинарските текстови 
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