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I. ПРЕДГОВОРИ 
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Безбедноста на новинарите е клучна за посто-
ење независни и професионални медиуми, 

како и за остварување на правото на слобода  
на изразување. 

Без слобода на медиумите и квалитетни информа-
ции за јавниот интерес не е можно функционирање 
на демократските процеси во земјава. Насил-
с т во т о , вознемиру вање т о и зап лаш у вање т о 
насочено кон новинари претставува напад врз 
демократијата. Тие имаат ефек т на задушување 
на с лобод ата на медиумите и с лобод ата на 
изразување.

За жал, во Северна Македонија , напа дите врз 
новинарите се чести и се јавуваат во различни 
форми. Во последните 5 години имаше физички 
нап а д и ,  в ерб а лни нап а д и ,  к ршењ е опрем а , 
у ниш т у в ање личен имо т на новинари т е и на 
медиумите, сајбер-напади итн. Од друга страна, 
не секогаш насилниците беа тие што ги напаѓаа 
новинарите. Имавме с лу чаи ка де припа дници 
на полицијата и на специја лни т е е диници се 

јавуваа како напаѓачи на новинарските екипи. 
Главен проблем што се јавува во однос на овие 
напади, беше и остана до денес високиот степен 
на неказнивост на насилствата врз новинарите.

Новинарството е една од ретките професии каде 
добро завршената работа се плаќа со насилство 
и закани. Новинарите играат к лу чна улога во 
општеството како чувари на јавниот интерес, 
сепак, за жал, новинарите честопати се соочуваат 
со вербални и физички напади само поради 
вршење на свои те професиона лни обврски, 
д о д ека наси лниц и т е ос т ан у в аа т неказне т и . 
Неказнивоста неминовно води кон самоцензура, 
го ограничува просторот за слободни медиуми и 
ја прави професијата неатрак тивна за младите. 
Истовремено, неказнивоста е силен стимулатор 
за повторување на овие насилства и ги охрабрува 
напаѓачите секогаш кога нема да се сложуваат со 
ставовите и известувањето на новинарите да ги 
нападнат нашите колеги, па дури и да посегнат по 
нивниот живот. Бевме сведоци на такви немили 
настани не само кај нас, туку и во поразвиените 
демократии ширум Европа. 

Јавноста, граѓаните и политичките партии треба 
да разберат дека новинарите не треба и не смеат 
да бидат напаѓани поради вршење на нивната 
професија. Од друга страна, инстит уциите на 
Северна Македонија, а пред сè правосудните органи 
треба ги процесуираат тие напади во најбрз можен 
рок со цел да ги заштитат колегите од идни напади, 
но и да ја заштитат демократијата во нашата земја.

Здружението на новинарите на Македонија и јас 
лично како негов претседател се залагаме и пред 

Младен Чадиковски, претседател на 
Здру жението на новинарите на Македонија:



домашните институции, но и пред меѓународните 
организации со цел неказнивоста да остане во 
минатото и да се создаде механизам за брза 
реакција по секој нов напад врз новинарите и 
медиумските работници.

Минатата деценија низ светот, повеќе од илјада 
новинари се убиени додека ја извршувале својата 
професионална работа. Девет од десет случаи се 

нерасчистени, а на крајот никој не одговара. Овие 
бројки се поразителни и бараат не само локална, 
туку и глобална акција против неказнивоста. Наша 
заедничка работа треба да биде да придонесуваме 
процентот на неказнивост да опаѓа, а тоа единст-
вено можеме да го направиме доколку секој од 
нас ја разбере сериозноста на проблемот, бидејќи 
секој напад врз новинарите претставува напад врз 
граѓаните и демократијата во целина.

Безбедноста на новинарите е предуслов за 
овозможување на слободата на изразување. 

Не можеме да разговараме за независност на 
ме диу ми те и с лободни новинари сè додека 
амбиентот во кој тие работат не ја гарантира 
нивната физичка, но во поново време и дигитална 
безбедност. Во изминатите години Македонија 
беше сметана како една од полошите земји во 
регионот поради честите физички напади кон 
новинари, заканите што ги добиваа тие, како 
и членови на нивното семејство, но и поради 
случаите на уништување на опрема за снимање, 
приватни автомобили и имот. 

Поголем проблем беше неказнивноста кон овие 
злодела од страна на институциите и овој проблем 
сè уште е присутен, пред сè поради игнорирањето 
на обвинителството и судовите за експлицитни 
повреда на правата на новинарите, но и на меди-
умските работници.

Токму затоа, ЗНМ става фокус на безбедноста на 
новинарите и на медиумските работници и ова е 
една од стратешките цели на Здружението.

Оваа публикација е во рамките на проект кој ЗНМ  
го спроведува во текот на 2019 година, а прек у 
кој веќе беа промовирани две публикации за 
безбедност на сниматели, како и анализа за 
подобрување на стат усот на дописниците во 
нашата земја. Освен ова, серија обуки на новинари, 
претставници на Министерството за внатрешни 
работи како и адвокати, судии и обвинители беа 
спроведени на тема безбедност на новинарите.

ЗНМ и понатаму ќе продолжи да биде ак тивен 
чинител не само во заштитата на новинарите во 
случаи кога нивните права се повредени, но и преку 
превентивни активности, преку придонес во измена 
на регулативата и праксата на инстит уциите, но 
и преку кревање на свеста на значењето на ова 
прашање пред јавноста.
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II. ПРАВНИ ТОЛКУВАЊА 
ПОВРЗАНИ СО БЕЗБЕДНОСТА 

НА НОВИНАРИТЕ И НА 
МЕДИУМСКИТЕ РАБОТНИЦИ 

Игор Марковски, адвокат     

Физичките напади врз новинарите и медиум-
ските работници во РСМ се дефинирани како 

кривични дела согласно Кривичниот закон на РСМ 
и тие кривични дела се санкционирани по истиот 
закон во постапка согласно Законот за кривична 
постапка на РСМ.

Според регистрите на ЗНМ, се случува новинари-
те и медиумските работници во секојдневната 
работа да се предмет на притисоци (вербални 
или физички), како и напади кои може да се 
класифицираат како насилство, а во одредени 
случаи да трпат душевни или физички болки при 
вршење на својата секојдневна работа.

Согласно горенаведеното, очигледно е дека но-
винарската работа е работа од висок ризик, каде 
што на новинарот при вршење на својата работа 
треба да ужива правна заштита од јавни органи 
како Министерството за внатрешни работи на РСМ 
или Јавното обвинителство на РСМ.

Имено, Министерството за внатрешни работи 
во РСМ е државен орган, кој постапува согласно 
Законот за внатрешни работи на РСМ и кој служи 
за остварување на системот на јавна и државна 
безбедност, спречување на насилно уривање на 
демократските институции утврдени со Уставот на 

Република Македонија, заштита на животот, личната 
сигурност и имотот на граѓаните, спречување на 
разгорување на национална, расна или верска 
омраза и нетрпеливост и спречување на вршење 
кривични дела и прекршоци, откривање и фаќање 
на нивните сторители и преземање други, со закон 
определени мерки за гонење на сторителите на тие 
дела. 

Од друга страна, Јавното обвинителство на РСМ, 
постапува по Законот за јавни обвинителства и 
неговите надлежности му се утврдени согласно 
истиот закон, а во врска со Законот за кривична 
постапка.

Јавните обвинители постапуваат согласно чл. 39, ст. 
1 од ЗКП, и тие имаат право и должност да ги гонат 
сторителите на кривични дела, за кои гонењето се 
презема по службена должност.

Постапката за преземање кривично гонење на 
јавниот обвинител е на начин со донесување 
наредба за спроведување истражна постапка 
или со преземање на првото истражно дејствие, 
со поднесување обвинителен предлог до судот, 

Органите од МВР имаат надлежност и цел да го 
спречуваат извршувањето на кривичните дела, 
како и да ги гонат сторителите на тие дела.
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како и со предлог за издавање казнен налог со 
пресуда. Јавниот обвинител има должност да го 
преземе кривичното гонење во моментот кога се 
исполнети неопходните стварни и правни услови. 
Стварните услови се исполнети кога постојат 
докази што го потврдуваат основаното сомневање 
дека определено лице сторило кривично дело кое 
се гони ex officio. Правните услови за гонење се 
исполнети секогаш кога не постои некоја правна 
пречка за кривично гонење (на пример, застаре-
ност, амнестија, помилување и др.). Оценката за 
тоа дали се исполнети овие услови ја дава самиот 
јавен обвинител. 

Нашето право за овие видови напади кон лица 
е уредено согласно одредбите од Кривични-
от законик, под наслов Кривични дела против 
слободите и правата на човекот и граѓанинот, 
каде е опишано кривичното дело загрозување на 
сигурноста. Одредбата согласно чл. 144 од КЗ гласи:

(1) Тој што ќе ја загрози сигурноста на друг со 
сериозна закана дека ќе нападне врз неговиот 
живот или тело или животот или телото на нему 
блиско лице, ќе се казни со парична казна или со 
затвор до шест месеци.

(2) Тој што ќе го стори делото од став 1 при вршење 
семејно насилство, ќе се казни со затвор од три 
месеци до три години.

(3) Со казната од став 2 ќе се казни тој што делото од 
став 1 ќе го стори спрема службено лице во вршење-
то на службата или спрема повеќе лица.

(4) Тој што по пат на информатички систем ќе се 
закани дека ќе стори кривично дело за кое е 
пропишана казна затвор од пет години или по-
тешка казна против некое лице поради нивната 
припадност на одреден пол, раса, боја на кожа,  
род, припадност на маргинализирана група, етничка 
припадност, јазик, државјанство, социјално по-
текло, религија или верско уверување, други видо-
ви уверувања, образование, политичка припадност, 
личен или општествен статус, ментална или теле-
сна попреченост, возраст, семејна или брачна 
состојба, имотен статус, здравствена состојба или 
на која било друга основа предвидена со закон или 
со ратификуван меѓународен договор, ќе се казни  
со казна затвор од една до пет години.

(5) Гонењето за делото од ставот 1 се презема по 
приватна тужба.

Новинарите и медиумските работници, без разлика 
на својата професија, во секојдневните обврски се 
изложени на закани, напади (вербални или физи-
чки), при што  им е загрозена нивната сигурност и 
безбедност.

Суштината на ова кривично дело се состои токму во 
моментот на исфрлање на човекот од состојбата на 
личниот психички мир и чувство на спокојност,  при 
што на истиот му се всадува чувство на страв, чу-
вство на несигурност и сето тоа доведува до реално 
ограничување на можноста да се користат сите ли-
чни слободи. Меѓутоа од друга страна, ова кривично 
дело по својата природа е т.н. „деликт-пречка по 
однос на постоење на други потешки кривични дела 
(убиство или тешка телесна повреда).

Психичкиот мир на човекот, неговото спокојство како 
претпоставка за другите слободи што секој ги има, се 

Поради природата на нивната работа, секојдне-
вните настани на известување, посебно од висок 
ризик, тие се изложени на ризик од напади како 
вербални така и физички. Од тие причини, потре-
бни се измени и дополнувања на Кривичниот 
законик, со кои новинарите и медиумските ра-
ботници ќе имаат поголема заштита. ПРАВНО ОБЈАСНУВАЊЕ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО 

ЗАГРОЗУВАЊЕ НА СИГУРНОСТА
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објект на заштита по истово кривично дело. Човекот 
се чувствува слободен само тогаш кога не му се 
заканува никаква опасност, кога е безбеден и кога  
не чувствува страв за својата лична егзистенција.

Дефиницијата на ова кривично дело се состои во 
загрозување на сигурноста на некое лице со сериозна 
закана дека ќе се нападне врз животот и телото на тоа 
лице.  Ваквата закана се смета дека е специфицирана 
со определување на злото што му се става во изглед на 
друго лице – дека ќе се нападне врз животот или телото 
(личен, на трето лице, врз имотот, врз честа и угледот...). 
Самиот ефект на заканата се состои во создавање 
чувство на загрозеност, несигурност, страв. По сво-
ите објективни својства, загрозувањето претставува 
определено психичко насилство врз човекот. Од друга 
страна, истата закана не е средство за влијание врз 
слободата на одлучување (присилба); заканата треба 
натаму да биде објективно подобна за да предизвика 
такво дејство кај пасивниот субјект, односно чувство  
на загрозеност, страв итн. Делото постои и кога 
сторителот нема однапред намера да ја оствари својата 
закана, како и кога средството со кое се заканува е 
неподобно (пр. пукање со пиштол плашливец). 

Македонската судска практика по ова кривично 
укажува дека, доколку постои загрозување по живот 
кога сторителот во своите раце има опасно орудие 
со кое се заканува тоа дело е казниво. Но, дејството 
може да се состои и во сериозна вербална закана. 

Кривичното дело загрозување на сигурноста се смета 
дека е довршено со создавање чувство на лична 
несигурност и истото кривично дело е умислено дело.
Потежок облик постои кога заканата е насочена кон 
загрозување на сигурноста на повеќе лица, кога 
делото предизвикува вознемиреност на граѓаните 
или во друг особено потежок случај.

Кривичното гонење по чл. 144 од КЗ се презема по 
приватна супсидијарна тужба, поради посебната 

природа на делото, за чиешто постоење во прв ред е 
релевантно индивидуалното чувство на загрозеност.

Потешкиот облик на делото, согласно ст. 3 од чл. 144, 
претпоставува постоење свест кај сторителот дека ја 
загрозува сигурноста на службеното лице во вршење 
на службата или на повеќе лица. Во првиот случај 
свеста за таквото, нормативно обележје на законското 
битиe, треба да го опфати социјалното значење на 
поимите „службено лице и вршење на службата“, не и 
нивното законско определено значење.

Од друга страна, во истата глава 15 од Кривичниот 
законик, под наслов Kривични дела против сло-
бодите и правата на човекот и граѓанинот се опи-
шани и кривичните дела присилба, согласно чл. 139 
од КЗ, како и делото противправно лишување од 
слобода, согласно чл. 140 од КЗ. Во таа смисла, постојат 
повеќе случаи каде што на новинари и на медиумски 
работници им било спречено слободното одлучување 
на постапување, на начин со наметнување од други 
лица, спротивно на нивната волја, определена од-
лука или постапување да извршат нешто спротивно 
на нивна претходна волја.

Дефиницијата на ова кривично дело е одземање 
или ограничување на слободата на одлучување и 

Битието на посебниот, потешкиот облик на за-
кана по пат на информатички систем, ги содржи 
следните посебни елементи кои го разликуваат од 
основното дело: закана по пат на информатички 
систем, закана со сторување потешко казнено 
дело и мотивираност на таквата закана со односот 
кон припадноста на жртвата кон определена 
национална, етничка или расна група, верска 
определба или друга дискриминаторска основа. 
За постоење на овој облик на делото, треба да 
бидат кумулативно исполнети сите услови, како 
и да се утврди причинско-последичната врска 
помеѓу заканата и припадноста на жртвата кон 
определена група.
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слободата на влијание на определен начин, со сила 
или со сериозна закана, а кои се составни елементи 
на ова кривично дело.

Ова кривично дело е умислено дело, каде што 
сторителот во својата свест треба да ја опфати 
употребата на сила или на сериозна закана, како и 
целта што сака да ја постигне (наложување опре-
делена одлука, односно поведение на жртвата).

Постојат повеќе случаи на противправно лишување 
од слобода на новинари и  на медиумски работници, 
каде што почитуваниот коавтор на ова дело, Зоран 
Иванов, ќе ги објасни подетално и опширно во текст-
от што следува, во коишто читателите на ова дело ќе 
препознаат фактички ситуации од свои колеги на 
кои им бил ограничена или одземена слободата на 
движење, слободата на одлучување.

Дефиницијата на ова кривично дело е дејствие 
на одземање  или ограничување на слободата на 
движење. Самото дејство е противправно и ова дело 
е умислено со директна или евентуална умисла.

Доколку ги земеме предвид горенаведените кри-
вични дела утврден во глава 15 од Кривичниот 
законик, под наслов Кривични дела против слободи-
те и правата на човекот и граѓанинот, новинарите и 
медиумските работници, при трпење на такви про-
тивправни дејства, во праксата трпат и телесни и 
тешки телесни повреди, кривични дела определени 
во глава 14 од КЗ, под наслов Кривични дела против 
животот и телото. Во таа насока, во праксата, обично 
секој напад врз новинарите резултира со определена 
телесна повреда (потешка или полесна), каде што на 
новинарот му се нарушува здравјето при самиот напад 

од сторителот на делото. Кривичното дело телесна 
повреда е определено согласно чл. 131 од КЗ. 

Телесната повреда се дефинира како оштетување 
или нарушување на телесниот интегритет на друго 
лице или предизвикување телесно или душевно 
малтретирање.

Телесната повреда претставува надворешна повреда 
на телото како и физичката и душевна болка, повреда 
на животните функции во физиолошко-психолошка 
смисла и намалување на здравствените капацитети, 
односно оштетување на здравјето, со сиот одраз на 
личноста (душевна лузна, психичка траума што се 
одразува на емоционалните, карактерните и на други 
својства на личноста, а не остава видливи траги и не 
може да се лекува).

Како класификација, телесната повреда може да се 
објасни од следните критериуми: објективната природа 
на нападот (малтертирање, телесна повреда, тешка 
телесна повреда); од субјективната страна (умисла, 
небрежност...) или пак од различни околности што  
влијаат како олеснителни или отежнителни околности.

Од друга страна, ако сакаме да го објасниме поимот 
телесна повреда, мора да се произнесеме дека не 
секој допир или дејствие кое значи физички контакт 
со телото на некој друг или некакво друго физичко 
или психичко влијание врз други, би значело дека 
е телесна повреда. Затоа законодавецот направил 
разграничување и граница помеѓу телесната повреда 
и малтретирањето.

Значи во телесна повреда не влегуваат облици на 
физичко или психичко дејствување кои не оставиле 
привремени траги врз телото, физиолошките про-
цеси, психата, иако тие манифестираат вид болка, 
чувство на страв или гадење. Дополнително, телесна 

Кривичното гонење по чл. 139 од КЗ се презема по 
приватна супсидијарна тужба.

ПРАВНО ОБЈАСНУВАЊЕ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО 
ПРОТИВПРАВНО ЛИШУВАЊЕ ОД СЛОБОДА

ПРАВНО ОБЈАСНУВАЊЕ НА КРИВИЧНОТО ДЕЛО  
ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА
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повреда не се подразбира дека е повреда која бара 
минимално лекување или нега, телесна повреда е 
пократкотрајна или подолготрајна состојба што бара 
лекување или нега (модрици, исеченици или слично).

Дополнително, потешко кривично дело од телесната 
повреда, утврдено во глава 14 од Кривичниот законик, 
под наслов Кривични дела против животот и телото 
е тешката телесна повреда определена согласно чл. 
131 од КЗ.

Дефиниција за тешката телесна повреда е дејствие 
на лично физичко или психичко насилство.

Субјективноста за ова кривично дело е самата 
умисла. Тешка телесна повреда (прелом на коски, 
повреда на белите дробови, кршење ребра, потешки 
случаи потрес на мозок.. .), е потежок облик од делото 
телесна повреда, која се иницира по службена 
должност од страна на органите на прогон против 
лице кое извршило такво кривично дело.

Телесната повреда е умислено дело и иницирањето 
и гонењето се презема по приватна супсидијарна 
тужба.

ПРАВНО МИСЛЕЊЕ ЗА ТЕШКА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА

III. ХРОНОЛОГИЈА НА 
СЛУЧАИ НА ПОВРЕДА НА 

ПРАВАТА НА НОВИНАРИТЕ
Зоран Иванов, новинар

Населба Арачиново, во близината на Скопје. 
Екипа на Телевизија 21 е на терен, снима прилог 

во врска со поплаките на жителите од општина 
Арачиново за лошата инфраструктура. 

Локалните жители со благонаклоност гледаат на 
можноста преку малите екрани, проблемите со кои 
катадневно се соочуваат, да излезат во јавност. 

Но, некој таму не мисли така. На роднина на гра-
доначалничката Миликије Халими, не му се допаѓа 
медиумската гласност за проблемите во општината 
со која раководи неговата роднина. Се упатува кон 

телевизиската екипа, со нагласена агресивност се 
нафрла врз репортерот и снимателот. На висок тон 
упатува предупредување до нив да престанат со 
снимањето, заканувајќи се дека ќе им ја искрши 
камерата. При тоа од нив бара веднаш да биде 
избришано тоа што до тој момент е снимено. 

Телевизиската екипа под силен вербален притисок 
и со закани за физичка пресметка е принудена да 
ја прекине својата планирана работа и да се врати 
во редакцијата без планираните снимки од теренот. 
Телевизијата не побарала институционална заш-
тита. Но и институциите, посебно Основното 

2019

16 април 2019
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јавно обвинителство за овој вербален напад врз 
новинарска екипа на терен, иако по службена 
должност, според принципот „по допрен глас“, 
тоа можело и требало да го стори, воопшто не 
реагирало.

За немилиот настан во Арачиново реагираа од 
матичниот медиум. Во името на Телевизија 21, 
заменикот на главниот и одговорен уредник.

Един Растодер: Почитувани, во текот на вчерашни-
от ден екипа на ТВ 21, новинар и снимател, беа 
во Општина Арачиново за да снимаат прилог 
во врска со поплаките на жителите за лошата 
инфраструктура. При снимањето на терен, не-
колку лица од Арачиново, од кои едното е во 
семејни врски со градоначалничката Миликије 
Халими, односно нејзин девер и претседател на 
општинската организација на СДСМ во Арачиново, 
со вербални закани кон новинарот и снимателот 
дека ќе им ја искршат камерата, бараа да бидат 
избришани сите снимки кои се снимени. Имаше и 
вербални закани кон нашата екипа со зборовите: 
„Не знаете кој сум јас во Арачиново“. 

Откако нашиот новинар и снимател одбија да ги 
избришат снимките, со закани беа натерани да 
влезат во општинската зграда, каде беа задржани 
неколку минути и од нив повторно со закани беше 
побарано да се избришат снимките. Откако по 
вторпат одбија, беа натерани да влезат во нивниот 
автомобил и беа превезени до објектот на ТВ 21  
со цел да се видат со главниот и одговорен уред-
ник, од кого исто така со закани беше побарано 
да не се објавува ништо што е снимено. Кога 
пристигнаа тие во ТВ 21, во речиси ист момент 
пристигнаа полициски службеници, бидејќи прет-
ходно од страна на ТВ 21 беше пријавен случајот.  

По куса расправија со нив, лицата заминаа од ТВ 
21, а нашиот новинар и снимател беа повикани 
во полициска станица да дадат исказ за случајот. 
Бараме ЗНМ да го осуди ваквиот однос на лицата 
од Арачиново, а како Здружение на новинари ве 
молиме да реагирате до сите надлежни институции, 
да реагираат соодветно за овој случај. И конечно, 
бараме како ТВ 21 од надлежните институции, не 
само на нашите, туку на сите колеги новинари 
да им се обезбедат услови за професионално 
извршување на своите задачи, а тоа е навремено, 
вистинито и професионално информирање на 
јавноста.

Вербалните напади не се ништо побезболни од 
физичките. Очигледно е дека напаѓачите сметаат 
на психолошкиот ефект од заплашувањата од 
физичка или од сила на моќна политичка или 
бизнис-позиција. Целта е да ги одвратат и да 
ги демотивираат новинарите во потрагата по 
разоткривање на криминал.

Статистиката на Здружението на новинарите на 
Македонија го регистрира случајот на вербален 
напад од страна на сопственик на моќна градежна 
компанија. Бизнисменот Зоран Азманов со вер-
бални закани се нафрла врз главниот уредник на 
Телевизијата 1.

Ацо Кабранов: Немам што да кажам. Заканите од 
бизнисменот Азманов ги игнорирав. Не пријавив 
во полиција, а и јавно не сакав да зборувам за 
нив и да им придавам важност. Азманов на своите 
прес-конференции потоа тоа го кажуваше и како 
извинување за заканите, но тоа мене ништо не 
ми значеше.

21 јануари 2019
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Врз новинари зачестуваат и физички напади. Нови-
нарката на Канал 5 телевизија Мирјана Мирчевска 
Јовановиќ беше нападната од страна на припа-
дници на Приватната агенција за обезбедување 
„Никоб“, додека таа известувала за одбележува-
њето на празникот Водици во Скопје. И таа поднесе 
пријава против напаѓачот, но . . .

Мирјана Мирчевска: Искрено, скоро една година по 
известувањето за Водици, не можам да разберам 
зошто толкав порив за агресија од луѓе кои биле 
ангажирани да го обезбедат човекот кој го фатил 
светиот крст и свештениците кои даваат благослов 
за тој ден. Да, тој ден и ние бевме на работa. Нови-
нари, сниматели фоторепортери за да известуваме 
за тој настан. И сè уште сум во шок. 

Такво буткање од страна на луѓе на Агенцијата за 
обезбедување „Никоб“ небаре ние новинарите ќе 
го земевме крстот, е неразбирливо. Што навистина 
чуваа, не знам?  Во момент кога ја подадов раката 
со микрофонот за да снимам изјава, добив удар во 
рамото токму од обезбедувач од „Никоб“. А само 
малку пред тоа им се претставив дека сум новинар. 
Најстрашно и најнавредувачко е што „силните мажи“ 
од таа Агенција со денови на нивните фејсбук-
профили се фалеа и го величеа колегата, споделуваа  
железни тупаници среќни што удрил новинар, со 
коментари  како „така им треба, секаде го пикаат 
носот“, „мочла, дома пивтии да спрема“, „догодина 
фрлете ја од мост“. Тоа се тие професионалци, а 
всушност мали луѓе кои сакале тој ден некому да  
ја покажат силата кон некого и да уживаат во тоа. 

 

Бејтула Асани, познат припадник на влијателна по-
литичка партија, вербално, но со заканувачки зборови 
по живот преку неговиот фејсбук-профил, го нападна 
тогашниот претседател на Здружението на новинарите 
на Македонија Насер Селмани. Станува збор за закана 
по претходна интернет објава од страна на Селмани за 
братот на Асани кој нападнал полициски службеник. 
Новинарот Селмани го пријави настанот во полиција. 
На инцидентот реагираа голем број претставници на 
меѓународната заедница во земјата. Тие јавно го осу-
дија инцидентот и од институциите побараа целосно да 
го истражат. 

По повторно упатени закани до Селмани од страна 
на Асани, со протест пред Владата реагираа и ЗНМ и 
новинарскиот синдикат заедно со другите медиумски 
организации.

26 јануари 2018

За време на конференција на која од страна на 
организаторот, редакцијата и тој биле уредно по-
канети, партиски насилници од редовите на Алијанса 
за Албанците физички го нападнаа новинарот Арманд 
Брахо од порталот Струга лајм. Настанот е пријавен  
во МВР, но оттаму нема информација дали напаѓачите 
се службено евидентирани.

Новинарот Ибрахим Мамути од ТВ 21 и фоторепортерот 
Бљерим Ука, државјанин на Република Косово, беа 
приведени од страна на собраниската полиција за 
време на изрекувањето на пресудата за судскиот 
случај „Диво Насеље“. Не е наведена причината.   

19 јануари 2019
2018

3 март 2018

2017

2 ноември 2017
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5 септември  2017

Автомобилот на новинарката Виолета Клинчарова 
од неделникот Фокус е видливо оштетен со остар 
предмет. Ништо невообичаено, доколку на оваа 
случка на новинарката не ѝ претходеле закани од 
страна на лице со криминално досие. Пријавата 
лежи во МВР.

Екипа на Телевизија Нова, новинарката Сашка 
Цветковска и снимателот Трајче Антоновски се 
физички нападнати од претставник на Граѓанска 
иницијатива. Настанот се случил на јавен простор 
при собирање потписи за покренување иницијатива 
против изградба на бегалски кампови во земјава. 
Настанот е пријавен во македонската полиција.

Инцидент предизвикан од градоначалник и со-
ветник. Со непристојно однесување и со грди 
зборови, првиот човек на Општина Ново Село 
Блажо Велков и општинскиот советник Божин 
Јованов, за време на седницата на општинскиот 
Совет, вербално ги нападнале репортерката 
Стојне Митева и снимателот Кире Пиличев од 
струмичката телевизија Канал Вис. Телевизиската 
екипа со присила била оневозможена да извес-
тува од седницата на Советот на Општината. 
На дневен ред била темата за распишување 
референдум за судбината на рудникот Иловица, 
а поради загадувањето што го предизвикувал 
овој индустриски капацитет. За последиците од 
неговото работење во повеќе наврати протести-
рaше и локалното население. И овој случај остана 
да мирува во архивите на МВР.

Закани од симпатизерите на политичка партија кон 
екипата на скопската телевизија Шења. Партиските 

експоненти попречиле видеоснимање, а со тоа и 
автентично известување за комунални проблеми 
во скопската општина Чаир. Репортерот Вулнет 
Исмаили бил дрско вербално нападнат на местото 
на извршувањето на својата работна обврска и 
оневозжен во намерата за прибирање инфор-
мација и снимки за својот телевизиски запис. 
Настанот е пријавен во полиција.

Познатиот театарски и филмски глумец и истакнат 
партиски активист Тони Михајловски, во фејсбук-
статус објави закана со смрт за исто така познатиот 
новинар Бранко Тричковски. Михајловски напишал 
дека би можел да го убие новинарот Тричковски 
без да му трепне око. Заканата е пријавена во 
МВР. За овој настан, ЗНМ упати барање до ОЈО за 
постапување, по што беше отворена постапка 
пред надлежниот суд и таа заврши со правосилна 
пресуда во полза на новинарот.

На отворен јавен простор во Штип, додека со сво-
јот снимател регистрирале градежни активности, 
обезбедувањето на објектот вербално ги напад-
на и ги навредуваше новинарот Владимир Тев-
чев и неговиот колега снимател, дописници на 
националната телевизија 24 Вести, барајќи да 
запрат со снимање и да го напуштат просторот. И 
овој настан е пријавен во МВР.

 
Владимир Тевчев: Од спротивната страна на ули-
цата го снимавме Трговскиот центар во Штип. Се 
појави човек кој се претстави дека е од обез-
бедувањето на центарот. Бев малку подалеку 
од снимателот и кога забележав дека нешто му 
довикува, се приближив да го прашам дали има 
некаков проблем. Во тој момент, човекот почна 
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да нè навредува, да ни вика дека не смееме да го 
снимаме објектот и дека немало да нè спаси „ни 
Зајко, ни кокорајко“. Кога почнав да му објаснувам 
дека снимаме јавен објект и тоа од место кое не 
е приватна сопственост и дека нема право да 
ни забранува снимање, замавна силно, ја удри 
камерата и ја оштети. За среќа, снимателот Иван 
Камчев беше многу смирен и во алегорија му 
рече: „Ајде докрши ја камерата, па остави нè да 
работиме“. Јас бев шокиран и вознемирен, веднаш 
се јавив во полиција и го пријавив настанот. 
Напаѓачот доби тужба, на суд се извини. Му 
простивме и не баравме отштета, но ја надомести 
штетата на камерата.

Овој датум изобилува со физички напади врз 
новинари и ТВ-сниматели. Протестите орга-
низирани од Здружението „За заедничка 
Македонија“ собраа илјадници граѓани пред 
македонското Собрание. Дел од нив извршија 
и насилен, агресивен упад во Собранието, по 
што настанот е наречен „крвавиот четврток“. 
Пред македонското Собрание, како и при упадот 
на толпата протестанти во собраниските сали, 
нападнати се многумина новинари, фоторепорте-
ри и сниматели. 

27 април 2017

Стоејќи на булеварот пред македонското Собрание, 
со цел да известуват од граѓански протест, 
новинарот Томе Анѓелески и неколкумина негови 
колеги од различни редакции, биле вознемирува-
ни од група граѓани, учесници на протестот. Откако 
ги препознале дека се новинари, најнапред кон нив 
почнале да фрлаат со камења, а потоа поединци 
и им се приближиле и ги нападнале удирајќи ги 
со метални шипки. Томе Анѓелоски успеа да се 

извлече од толпата со полесни, но видливи повреди 
во пределот на грбот и екстремитетите. Настанот е 
пријавен во МВР.

27 април 2017

Додека известувала од протест пред Парламентот 
во Скопје, Зорана Гаџовска Спасовска, новинарка  
на македонскта редакција на Радио Слободна 
Европа, од страна на протестант физички е 
нападната од зад грб. Напаѓачот ја оштетил и 
нејзината камера, ја вознемирил и ја онеспособил 
да ја реализира дневната репортерска обврска. 
Настанот е пријавен во полицијата.

Зорана Гаџовска Спасовска: Како самиот протест и 
атмосферата што се создаде тој ден пред портите на 
Собранието, да не беа доволно напнати. За прв пат 
во моето десетгодишно искуство на известување од 
протести се чувствував несигурна покрај полицијата, 
која со голем дел од демонстрантите срдечно 
се поздравуваше. Не можев да проценам што е 
поопасно и каде да застанам за да фатам чист агол 
со видеокамерата. Но, кога еден од демонстрантите 
насилно ми ја зема, ја скрши камерата и ме втурна во 
толпата, сериозно се исплашив. Набрзо чувството на 
страв и шок ми се замени со гнев кога демонстрантите 
околу мене со навреди ме убедуваа дека не сум ни 
имала камера со мене, која набрзина ја снема, од 
неа останаа само мали делчиња. Но, уште повеќе ме 
вознемири фактот што го препознав човекот, беше 
вработен во Централниот регистар. И претходно на 
други протести ми упатувал навреди, како тоа јас 
сум работела против интересите на државата со тоа 
што известувам за случувањата. Ударот што го добив 
во грб ме натера да се повлечам од топлата мажи 
стравувајќи дека може сериозно да бидам повре-
дена, а при тоа полицијата да не реагира.

27 април 2017
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Додека една група новинари, форотепоретери и те-
левизиски сниматели од сите македонски редакции 
се надвор следејќи го протестот пред македонското 
Собрание, друга е внатре во собраниските простории. 
Откако по неговата прес-картичка е препознаен 
дека новинар е нападнат Димитар Тануров од не-
зависната новинска агенција Мета. Од страна на 
група протестанти е навредуван, крвнички е удиран 
со тупаници и со тврди предмети. Заврши в болница 
со потрес на мозок и со тешки повреди на главата и 
лицето. Случајот е документиран во полицијата.

Димитар Тануров: Околу мене се собраа неколку 
лица обидувајќи се да ме спречат. Еден од нив, висок, 
ќелав, со црна брада, ги истурка, ја дофати мојата 
прес-карта и ја сврте. Кога виде дека сум од  Мета 
новинска агенција, лицето му се вцрви, изобличи и 
извика: „Сороспијо! Предавнику!“. Ми удри бокс од 
кој се струполив на земја. Телефонот го држев цврсто 
в раце, додека 5-6 лица ме удираа со тупаници и 
боксови во пределот на главата, лицето и стомакот, со 
цел да ми го одземат телефонот на кој имаше снимки. 
Во еден момент успеаја да ми го оттргнат телефонот, 
но тоа не им беше доволно, па продолжија да ме 
удираат додека лежев на земја. Не знам колку долго 
тоа траеше, но изгледаше како вечност.

На истиот настан, подоцна наречен „крвав четврток“,  
во истите протести внатре во Собранието, е 
новинарката на телевизијата 24 Вести, Душица 
Мрѓа. Таа – со обврска да известува од настаните во 
македонското Собрание. Во една од собраниските 
простории, додека известувала за случувањата, од 
страна на протестантите Мрѓа била физички на-
падната. Со тврд предмет е удрена во пределот на 
главата и се здобила со полесни повреди.

Душица Мрѓа: Возбуда. Адреналин. Трепет. Желба да 
се пренесе секој детаљ, додека со мобилниот , бидејќи 
камерата не работи од блокаторите, прашувам дали 
мнозинството кое  ја презема власта во Собранието 
може да ни ја гарантира безбедноста. Напнатост. Kако 
плен пред налет на гладни волци зa крв, чекаме да 
влезат. Сè поизвесно е дека заклучената вратa нема 
да нè спаси. Тресок. Урлање. Гнев. Насилство. Навреди. 
Удар. Па уште еден. Па уште еден. Раскрвавени глави, 
расечени лица, крвави кошули. Истрел. Секунда молк 
и повторно од почеток. Гнев. Желба да се убие. Крв. 
Адреналинот полека го снемува, стравот му го зазема 
местото. Додека пишувам СМС пораки до дома дека 
сум добро, сè повеќе не сум добро. Сè повеќе луѓето 
околу мене не се добро. Сè повеќе губам надеж дека 
полиција ќе дојде. Минуваат часови, напаѓачите се 
менуваат, раните се продлабочуваат. Пак удар. Овјпат 
по рамото, не можам да ја мрднам раката. Гледам 
како едно речиси безживотно тело го влечат низ 
ходникот додека остава крвави траги. Најновиот удар 
е по моето лице. По часови и часови, сè уште мириса 
на крв, но веќе и на чад.  Се слушаат шок-бомби. 
Темно е и задушливо. Се гушам. Едвај дишам. Со мака 
пишувам нова СМС до моите: „Не се секирајте, добро 
сум“. Но она што вистински го мислам и го чувствувам 
е дека од тука нема да излезам жива.

За време на вандалските случувања внатре во 
собраниските простории нападнати се и други но-
винари, фоторепортери и сниматели. Меѓу нив и 
Искра Опетчевска, Боби Христов, Никола Ордевски, 
Наташа Стојановска и други. Во насилствата во 
Собранието уништена е телевизиската и друга 
опрема на сите медиуми кои во тоа време ги следе-
ле случувањата пред и во Собранието. Немилите 
настани се видеодокументирани.

27 април 2017
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Искра Опетческа: Боли драги мои, боли. Нема ноќ 
без солзи да не легнам. Нема утро расплакана 
да не се разбудам. Боли многу повеќе од двете 
исчашени рамења или скрешниот палец на левата 
рака. Боли кога сфаќате дека воопшто не сфаќате 
зошто некој, туку така за негов ќеф му текнало да 
ја исклучи вентилацијата на вашето работно место 
и вие буквално се душите мислејќи дека никогаш 
нема да го дочекате следното утро. Боли кога 
сфаќате дека штотуку опилени деца кои воопшто 
не знаат ниту каде се ниту зошто дошле, решиле 
дека вас мора да ве нема, та со таква леснотија 
ги зариваат своите ѓонови врз вашиот грб, а вие 
немоќни размислувате каде се вашите колеги и 
како да ги спасите од лудилото на тој 27 април. 
Боли затоа што за едно попладне сфаќате дека се 
урнало сè во што со децении сте вложувале. Во 
борба за правото, правдината, моралот, чесноста, 
етиката. Сте се бореле за подобро општество 
преку одговорно новинарство. И да. И проклето 
многу боли кога ќе разберете дека во моментот 
кога сте помислиле дека сте нашле спас, вие 
всушност сфаќате дека спасот не е за вас. Тој е 
резервиран за „големите“. За оние „своите“.

На тој крвав четврток од толпата која упадна во 
Парламентот е нападнат и камерманот Никола 
Ордевски од независната новинска агенција 
Макфакс. Тој се здоби со повреди во главата и 
претрпе потрес на мозокот. И овој случај е пријавен 
и е евидентиран во МВР.

Никола Ордевски: Овој ден нема да го заборавам до 
крајот на мојот живот. Kако снимател за влакно го 
спасив животот. Bев во собранискиот прес-центар и 

не бев сигурен дали ќе излезам жив од таму. Беа тоа 
најстрашните моменти во мојот живот. Јас сум еден 
од најтешко повредените. Околу 23 часот завршив 
во болница со потрес на мозокот. Протестантите кои 
упаднаа во Собранието, врз пратениците, а и врз нас 
снимателите и новинарите, фрлаа со сè што ќе им се 
најдеше при рака. Бев удрен со тупаници в око и со 
тврд предмет во глава. Бев во голем шок. Тој ден не 
сакам никогаш да се повтори.

На повеќемина акредитирани македонски новинари, 
сниматели и фоторепортери на овој ден по втор пат 
им се случи немил настан во Собранието, по оној од 
24 декември, од години пред тоа. Многумина веруваа 
дека во Парламентот, тој нели храм на демократијата, 
тоа не може да се повтори. Но се случи нешто уште 
посурово, крваво и трауматично. Новинарката Наташа 
Стојановска е директен сведок на двете трауматични 
собраниски случувања.

Наташа Стојановска: Во македонското Собрание, кое 
треба да е извор на демократија, за само неколку 
години по втор пат како новинар бев спречена да ја 
извршувам својата работна задача. Токму во оваа 
институција пак се најдовме во животно загрозувачки 
ситуации. Се случи упадот во Собранието. Крвавите 
сцени и денес ми се пред очи. Разбеснета толпа граѓани 
со шипки во раце, слушаш и куршум и не се знае кој 
пука. Ако првиот пат, на 24 декември 2012 година велев 
дека е ова страшно и се надевав дека нема никогаш да 
се повтори, за жал, токму поради неказнивоста, само 
неколку години подоцна се случи уште пострашно 
сценарио во кое буквално не знаевме дали ќе успееме 
живи да излеземе од Собрание. Тешки се тие моменти 
кога од една страна си доведен во животна опасност, 
но од друга страна новинарството во тебе не ти дава 
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да останеш мирен и да бараш само личен спас, додека 
десетици други луѓе буквално се борат за живот. 
Одлучуваш дека јавниот интерес е многу поголем, дека 
што и да се случи мораш да ја информираш јавноста, 
да успееш нешто да пренесеш затоа што загрозени 
се и многу животи. Траумите од тие сцени и денес ги 
чувствувам, а сеќавањата никако да избледнат. Само 
се надевам дека сега ќе има вистински казни, бидејќи 
во спротивно пораката ќе биде лоша и не ни сакам да 
размислувам што следно може да се случи.

Непознати лица од Здружението „Пере Тошев“ од 
Прилеп, наводно за критичко пишување за нивното 
здружение, вербално го нападнале, а се обиделе и 
физички да се пресметаат со дописникот на порталот 
Плусинфо, Божидар Барлаковски.

Од страна на протестант, новинарот на телевизијата 
24 Вести Христијан Баневски е физички нападнат од 
непознато лице додека известувал од протестите „За 
заедничка Македонија“ во Скопје. Настанот е пријавен 
во полиција.

Христијан Баневски: Инцидентот кој мене ми се 
случи на протестите “За заедничка Македонија”, 
иако минорен, беше очигледна провокација, како 
производ на очигледна нетрпеливост кон медиумите 
кои објективно известуваа за настаните. Имено, само 
неколку денови по сериозниот напад врз екипата на 
А1 он, додека снимав материјали за телевизискиот 
извештај, од првите редови на маршот, еден од 
демонстрантите се приближи кон нашата екипа и 
веејќи го државното знаме, со сета сила замавна 
кон мене и ме удри по глава. За среќа, без сериозни 
последици. Одлучив да им укажам на организаторите, 

особено поради тоа што не беше прв напад на 
новинари на нивните протести. Од Богдан Илиевски, 
познат како Бетмен и еден од организаторите, добив 
одговор дека демонстрантите „не знаеле да ги веат 
знамињата“. Го кажа тоа со цинична насмевка и без 
никаква реакција кон сторителот. Тогаш всушност 
сфатив дека организаторите немаат намера да се 
оградат од нетрпеливоста кон критички настроените 
медиуми, па така тогаш и решив јавно да проговорам 
за настанот.

Новинарот Борјан Јовановски од страна на симпатизер 
на политичка партија, додека вечерал во еден од 
скопските ресторани, бил вербално нападнат и плукнат 
в лице. Инцидентот е снимен со камера од мобилен 
телефон и е објавен на видеомрежата Ју туб. Настанот 
е пријавен во МВР.

Пред неговиот дом во Скопје, со закани по животот, 
агресивно физички е нападнат новинарот Бранко 
Тричковски. Три непознати лица, активисти на 
политичка партија, со обвинувања и погрдни зборови 
агресивно вербално се нафрлиле врз него. И овој 
инцидент е снимен и објавен на видеомрежата Ју туб и 
пријавен во МВР.  

Додека известувале од масовните протести во Скопје 
што ги организирало Здружението „За заедничка 
Македонија“, новинарите на порталот А1 он, Владимир 
Желчевски и Александар Тодоров, физички се 
нападнати од страна на група протестанти.

Мотивот за нападот бил што тие наводно работеле 
за провладин медиум и од тие причини од страна на 
напаѓачите повеќепати се удирани во пределот на 

6 април 2017

10 април 2017 

2 март 2017

1 март 2017

1 февруари 2017
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главите. Како последица на тоа се стекнале со физички 
повреди. Однесени се во болница каде што им се 
констатирани значителни физички повреди и им е 
пружен неопходен медицински третман. Инцидентот е 
пријавен во полиција.

Не само со директни вербални или физички напади, 
новинарите трпат и притисок од непознати сторители 
со уништување на нивниот имот. Новинарот на 
порталот Публикум.мк Зоран Милошески од Прилеп,  
до надлежните пријави опожарување на неговата 
гаража.

Градоначалникот на Берово Драги Наџински на својот 
фејсбук-профил со примитивни зборови упати навреди 
до дописничката на радиото Канал 77 Даниела Такева. 
Заканувачките содржини упатени пореку социјалната 
мрежа, новинарката Такева ги пријави во МВР.

Даниела Такева: Не можев да поверувам во тоа што 
го читав. Неколку пати се навраќав на речениците 
напишани на неговиот фејсбук-профил. Не ми се 
веруваше дека некој ќе падне толку ниско, посебно 
не  градоначалник. Дека ќе шири навреди од кои 
извира огромна доза омраза. Дека ќе си дозволи 
да напише толку грди зборови како „новинарска 
проститутка“, „за неа пари никој не би дал“, „оваа 
е неписмена“. . . Тој без трунка срам, а мене ми 
беше срам од неговите навреди. Јас се срамев 
од неговите зборови. Ми беше непријатно и од 
децата и од сопругот. По којзнае кој пат од него 
ќе читаат навреди за мене. Ми беше срам од 
сите. И на судењето, кое заврши во моја корист, 
градоначалникот покажа дека има лице ѓон. Се 
служеше со лаги, не ми се веруваше што слушав. 
Се правдаше дека не знаел да користи Фејсбук, 

дека бил неписмен за социјалните мрежи, дека тоа 
го пишувал некој друг. Немаше ниту храброст, ниту 
достоинство за едно обично човечко извинување.

  

Новинарот Павле Беловски од телевизија Телма е 
физички нападнат од страна на непознато лице за 
време на неговиот редакциски ангажман. Местото 
на настанот е пред портата на Министерството 
за внатрешни работи. Новинарот известувал од 
инспекциски надзор во одделот за безбедност во 
МВР од страна на Специјалното јавно обвинител-
ство. Случајот е пријавен во полицијата.

Павле Беловски: Тупаници, клоци, пцовки и 
омраза пред објективот и силното светло на 
телевизиската камера пред почекот на редовниот 
вечерен дне-вник. 20 ноември 2016 г. , за еден 
непознат нему новинар, случаен минувач се 
претвори во агресор на новинарската професија. 
Удирајќи по мене удираше по пишаниот и кажан 
збор не знаејќи кој сум и за кој медиум работам, 
освен дека известувам за актуелните правосудни 
случувања поврзани со СЈО пред седиштето на 
МВР. Му беше важно да ја запре веста. Но, ако тој 
не успеа и известувањето продолжи со модринки 
на главата, шокот стана уште поголем откако во 
Полициската станица полицијата  на овој млад и 
заблуден човек му напиша прекршочна пријава за 
нарушување на јавниот ред и мир. И по три години 
заложби очекувањата се дека конечно нападите 
врз новинари  во Кривичниот законик ќе станат 
кривични дела, а престапниците ќе се одвраќаат од 
дрските атаци со високи затворски казни. 

24 јануари 2017

4 јануари 2017
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Новинарите на порталот А1 он и на Телевизијата 
21, Владимир Желчески и Александар Тодески, 
се нападнати за време на извршување на 
репортерските задачи. Со агресивно однесување 
и закани, непознатите сторители на репортерите 
не им дозволиле снимање на новиот објект на 
Министерството за надворешни работи во Скопје, 
кое по врнежи од дожд беше поплавено поради 
прокиснување на кровот. Случката е пријавена во 
полиција.

Александар Тодески: Стресот што како човек го 
почувствував беше преголем. Да се известува од 
протест на разгневенета толпа е можеби поголем 
предизвик за разлика од протестите на кои мирно  
се извикуваат паролите. Но никогаш не очекував 
дека некој ќе се осмели да ми ја загрози без-
бедноста, иако како новинар и како жител на 
Македонија имам загарантирано право да 
известувам од јавен собир.

Шокот беше поголем бидејќи напаѓачите не на-
паднаа од зад грб. За разлика од други протести, 
кога полицијата ги опколуваше демонстрантите, 
на овие протести речиси и да немаше полиција на 
друго место освен пред Собранието. Моментите 
кога всушност гледаш каде е најголемата грешка 
на државата, бидејќи нецелосно го обезбедила 
протестот, за кој и тоа како беа свесни дека е 
насилен, само го зголемуваше стравот дека 
можеби и не е најбезбедно кој било новинар 
да излезе и да известува за случувањата на 
протестите организирани под наслов „За заедничка 
Македонија“.

Влатко Желчески:  По нападот неколку минути бев 
во бесвесна ситуација. Не ми беше целосно јасен 
моментот бидејќи додека јас ја држам камерата во 
раце, некој се осмели да ми ја загрози безбедноста. 
Најстресниот момент во ситуацијата беше што јас 
и колегата бевме нападнати од зад грб, кукавички. 
Шокот кој следуваше по освестувањето беше уште 
поголем бидејќи сфативме дека сме се здобиле 
со потрес на мозок. Следуваа неколкунеделни 
контроли и строги лекарски надзори. Иако од една 
страна можеби изгледа како промена што нашиот 
случај е еден од ретките кои се решени со судска 
пресуда, од друга страна е срамно за државата 
што на толку напади врз новинари, судска пресуда 
дочекале едвај неколкумина.

Двајца припадници на обезбедувањето на пора-
нешниот премиер Никола Груевски неовластено 
и агресивно влегле во дворот на Телевизијата 21, 
го пронашле и присилно му го одзеле телефонот 
на новинарот Кристијан Ландов. Тие ги избришале 
снимениот материјал од неговиот телефон со кој 
тој претходно дента го забележал и го снимал 
поранешниот премиер Никола Груевски како по-
минува по пешачката зона на улицата „Македонија“, 
во центарот на Скопје. Инцидентот е пријавен  
во МВР.

Кристијан Ландов: Реакцијата за двајцата од МВР 
од обезбедувањето на Груевски, за мене најпрво 
беше неочекувана и шокантна. Не е сеедно обез-
бедување на премиер да ве принудува да бришете 
снимки. Најголема траума беше моментот кога 
одбив да ги бришам. Трето лице од обезбедувањето, 

16 септември 2016

17 јуни 2016
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подзастанувајќи со автомобил ми рече „Ај бри-
ши, да не те собереме со нас, па да видиш“. Пре-
овладуваше чувството на несигурност, на гнев, 
страв, но и разум. Во таа ситуација размислував 
и на тоа дека доколку ова што ми се случува не е 
снимено, јас никогаш нема да можам да докажам 
оти тоа се случило. Уште не ми е јасно како при 
сите докази МВР не утврди одговорност кај своите 
вработени. Несигурност чувствувам и денес. 

Новинарката Вања Мицевска од националното радио 
Канал 77, од страна на неколкумина протестанти 
физички е спречена да го следи собирот на Гра-
ѓанското движење „За одбрана на Македонија“. 
Од дел од учесниците на собирот, Мицевска била 
спречена да фотографира. Инцидентот се случувал 
во присуство на полицајци кои не покажале ника-
ков обид да го спречат атакот врз нападнатата.

И оваа случка, иако дејството се одвивало пред 
очите на присутни полицајци, е пријавена во МВР. 

Вања Мицевска: Штип беше еден од првите гра-
дови во кои почнаа протестите познати под името 
„Шарена револуција“ и каде што кратко време 
потоа почнаа да се одржуваат и контрапротестите 
на Граѓанското движење за одбрана на Македони-
ја ГДОМ. На еден таков протест на ГДОМ се обидов 
да направам фотографија, но група протестанти 
реагираа и не ми дозволија. Еден од полицајците во 
близина ми рече да се повлечам. Ја носев мојата 
новинарска легитимација, таа не беше видлива, 
но на полицаецот му реков дека ќе му ја покажам 
и уште му кажав дека само си ја вршам работата. 
Полицаецот не го прифати моето образложение и 
јас морав да заминам. Само неколку минути подо-

цна ѝ се јавив на уредничката за да ја известам де-
ка тој ден од протестите ќе имам малку поинаква 
вест. Со оглед дека во Штип повеќето луѓе се 
знаат, веќе следниот ден имаше гласини дека сум 
излажала, што за мене е апсурдно, дотолку повеќе 
што јас тоа го пласирав како вест во мојот матичен 
медиум, каде што никогаш во етер не би се протна-
ла лажна вест.    

Новинарот и фоторепортер на локалната телевизија 
Мега, Петар Ставрев бил физички нападнат од ли-
цето Кире Б. додека известувал од граѓански про-
тест во Битола, против градоначалникот Владимир 
Талески. Интервенирала полицијата. Настанот е 
пријавен во МВР. 

Новинарот Зоран Божиновски, уредник на веб-
порталот Буревесник, по налог на македонските 
судски власти е уапсен во Србија. По повеќенедел-
ниот притвор е  екстрадиран во Македонија. Божи-
новски беше обвинет во судскиот случајот „Шпион“.
За приведувањето на Божиновски во Македонија, 
постои видеоснимка.

21 април  2016  

Камерманот на битолската телевизија Мега, Вла-
димир Бошковски е нападнат на опозициски 
протест од страна на група партиски активисти. 
Случката е пред општинската зграда во Битола. 
Бошковски бил туркан и навредуван, при што од 
него е барано да престане да снима. Инцидентот е  
пријавен во МВР.

Во Скопје група неидентификувани граѓани, учес-
ници на антивладин протест, ги демолирале 

9 мај 2016  
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работните простории на Радио Слободна Европа. 
Случајот е пријавен во полиција.

Група новинари и фоторепортери се пред кан-
целаријата на претседателот на државата Ѓорге 
Иванов. Додека следеле протест против одлуката  
за аболиција, физички  биле нападнати од поли-
цајци. Новинарот Горан Наумовски од порталот 
Плусинфо бил удиран со пендрек во глава и притоа 
изгубил свест. Фоторепортерите Огнен Теофиловски 
од Вест, Наќе Батев од Вечер, Борче Поповски од 
Слободен печат и Томи Георгиев од Фокус, иако 
биле соодветно означени како фоторепортери, 
полицајците тој факт го игнорирале. Инцидентот е 
пријавен во МВР.

Горан Наумовски: Во налет на полициските си-
ли кон протестантите пред тогашната народна 
Канцеларија на шефот на државата, лоцирана 
на стариот „Рекорд“, видов дека започна да се 
применува сила. Некои од колегите, меѓу нив и јас. 
Останав на улицата држејќи ја во рака службената 
легитимација и на глас викајќи им на полицајците 
дека сум новинар. Но, за жал, тоа за двајца од нив 
не беше доволно. Кога увидов дека тоа не запира 
од налетот кон мене, претпоставив дека може да 
ме удрат, ги ставив рацете на глава и се свртев со 
грб кон нив. Еден од полицајците ме удри со штитот 
по грб, а вториот со пендрек ме удри по вратот. 
Шокот и болката беа огромни. Силата на ударот 
беше толку голема што во бессознание направив 
чекор до два и паднав на асфалтот. Слушав врева 
и меѓусебни довикувања на колегите дека сум 
повреден. По извесно време ми се поврати видот и 
успеав да сфатам каде сум. Со амбулантно возило 
бев пренесен во болница каде ми беше укажана 
помош. Ми беше констатирана тешка телесна 

повреда. Полицаецот што ме удри и повреди, 
внатрешната контрола на МВР никогаш не го откри, 
што уште повеќе ме шокираше. Поради тогашната 
повреда и ден-денес имам здравствени проблеми. 

Новинарот Јане Мамучевски од порталот Мале-
шевски весник, по налог на градоначалникот на 
Берово Драги Нанџиски е избркан од седницата 
на Советот на Општината. Мамучевски тврди дека 
од истите мотиви му бил оштетен и приватниот  
автомобил. Случајот е пријавен во полиција.

Јане Мамучевски: Секогаш сум се борел за 
правдина и вистински вести со аргументи. Кога 
се случи настанот, бев заедно со вработените 
од комуналното претпријатие и сакав да им се 
помогне. Тоа што таму го доживев беше страшно 
и не се опишува со зборови. Тоа може само да се 
доживее. Бев во шок, оставен сам. Немаше никој  
на моја страна. Имаш некое чувство како да те 
убиваат, како да те уништуваат и тебе и професи-
јата. По тој настан зачестија нападите против мене. 
Се плашев да излегувам надвор оти чувствував  
како не знам што веќе ми се подготвува. Но 
издржав и не се кајам што влегов во судир со таа 
диктаторска власт и со тој систем на владење.

Уставниот суд на Република Македонија без никак-
во објаснување им забрани на присутните новинари 
да ја следат седницата на која се оценуваше 
уставноста на Законот за помилување. Според 
Деловникот на Уставниот суд, седниците може да 
се затворат за јавност само во случај кога тоа е во 
интерес од безбедноста и одбраната на земјата, 
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чувањето на државата, службена или државна тајна, 
заштита на јавниот морал, што во случајот не било 
тема. Настанот е пријавен во МВР.

Со закана по живот, членови на политичката па-
ртија ДУИ, Партијата за демократска преобразба, 
претставници на политичката партија Демократска 
унија за интеграција, со закани по живот, вербално 
е нападнат уредникот на национална кабелската 
телевизија Шења, Мухамед Зекири. Случката е 
пријавена во МВР.

Мухамед Зекири: Непријатно е чувството кога некој 
директно ќе ти се закани затоа што отворено и 
аргументирано зборуваш како новинар за работи 
кои малкумина би се решиле тоа да го направат, 
посебно во време кога режимот ДПМНЕ – ДУИ владее 
со страв и закани. Тие што ме познаваат, знаат 
дека тоа никогаш не ме поколебало да продолжам 
отворено да зборувам и да критикувам. Напротив, 
заканите кон мене беа само мотив плус и доказ дека 
за сè што правам и говорам, сум во право. Случајот 
на 6 март 2016, кога јавно реагирав за притисоци 
и закани, го направив поради фактот што некои 
посегнаа по тоа што е свето за секого од нас, а тоа 
е семејството, односно моите деца. Непознати лица 
ги следеа со коли со цел да ги исплашат, на улица  
им се здале со погрдни зборови. Се закануваа на 
моите две ќерки, на деца од 10 и 12-годишна воз-
раст. Тоа беа методите и начините со кои тогашниот 
режимски двоец ВМРО-ДПМНЕ и ДИУ се обидуваше 
да замолчи некого што не размислува како нив.

Пред кафе-бар во Скопје, од страна на непознат 
напаѓач, брутално е претепан уредникот на интернет-
порталот Доказ Марјан Стаменковски. Со тешки 
повреди на главата и со скршеница на носот, завр-
ши во болница. Настанот е документиран и  пријавен 
во скопската Полициска станица „Центар“. 

Марјан Стаменковски: Периодот кој ние милуваме 
да си го нарекуваме режим беше стресен. Болно 
беше да си новинар на 20  јули 2015 година. 
Локација кафе-бар „Библиотека“, наспроти ноќниот 
клуб „Балет“. На местото бев заради договорено 
интервју со скеретарот на ИВЗ Африм Тахири. Бев 
нападнат од луѓе со шипки, палки, шише. Сè се 
случи за 20-ина секунди. Примив сто удари. Тие 
бегаат, јас крвавам. Исплашен, дезориентиран. Тре-
перев, цел се тресев како при состојба на грип. 
Прво што направив барав да ме фотографираат и 
побарав да се повика брза помош. Знаев од кого е 
нападот и кој го нарачал. Ме збуни безобразноста 
на нападот. Сред бел ден, без маски на јавно место. 

Уредникот на веб-порталот Мактел, Саше Ивановски, 
во намера да добие изјава е физички нападнат  
пред ресторан во центарот на Скопје од вицепремие-
рот на македонската Влада Владимир Пешевски. 

Ивановски бил нападнат од страна на вице-
премиерот кога новинарот му се доближил со 
мобилниот телефон со намера од него да сними 
изјава за политичките меѓупартиски разговори 
наречени „пржински“. Нападот е снимен на видео и 
пријавен во МВР.

6 март 2016
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20 јули 2015
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21



Саше Ивановски: Она што најмногу ме шокираше 
при нападот од страна на Владимир Пешевски е 
што се дрзна да ме брка. Во очите му се гледаше 
намера не само да ме претепа, туку како да имаше 
намера дури и да ме убие. До толку беше бесен за 
тоа како некој се дрзнал вицепремиер да  праша 
нешто што не му се допаѓа.  Настанот се случи во 
центарот на градот, сред бел ден, на јавен простор. 
Ме шокираше и тоа што по 15 минути по моите 
прашања, со својата кола ме следеше до мојот 
паркиран автомобил. Ме повика да влезам во 
неговиот, за нешто да сме се договореле. Нормално 
одбив. 

11 јули  2015  
Членови на обезбедувањето на министерот за 
финансии и вицепремиер Зоран Ставревски, насил-
но му ја одзеле камерата на Саше Ивановски 
уредник на веб-порталот Мактел. Тие од неговата 
камера ги избришале сите фотографии и видеа во  
чии кадри биле снимени министерот Зоран Ста-
вревски и министерката Гордана Јанкуловска. 
Инцидентот се случил во античкиот охридски 
анфитеатар за време на отворањето на фестивалот 
„Охридско лето“ и е пријавен во МВР.

Физички напад врз новинарот Саше Иваноски 
уредник на интернет-порталот Мактел. Непознат 
сторител го нападнал пред неговиот дом во Скопје 
и му нанел сериозни телесни пореди. Нападот е 
пријавен во полиција.

Саше Ивановски: Тие двајца маскирани кои во 
рацете имаа шипки, беа толку упорни во тепањето 
кое траеше триесетина, четириесет секунди, а мене 

ми се чинеше цела вечност. Ми нанесоа 20-ина 
силни удари по главата и рацете. Цела среќа што 
некако успеав да не паднам на земја. Мислам дека 
имаа намера сериозно да ме претепаат, речиси 
до смрт. Се дерев колку ме држи глас. Излезе цела 
зграда и напаѓачите решија да бегаат. По овој 
настан, со месеци во темница се вртев и очекував 
иста случка или полоша, некој со пиштол или со 
калашников. 

Закани по живот врз новинарот и претседател на 
Здружението на новинарите на Македонија Насер 
Селмани. Со агресивен заканувачки тон врз него 
вербално се нафрлил министерот за економија 
Беким Незири. Случката е пријавена во полиција.

Насер Селмани: Со користење сила и вербални 
закани против новинари, намерата на секоја 
недемократска власт е да спречи јавноста да ја 
дознае вистината. Користењето физичка сила или 
вербални закани се очајнички обид на корум-
пирани политичари да ги дисциплинираат нови-
нарите и да ги спречат да пишуваат за нивните 
недела. Ваквите гангстерски притисоци на власта 
никогаш не ме заплашувале затоа што секогаш сум 
бил свесен и подготвен за евентуалнуте последици 
од мојата работа знаејќи какви битанги владееле 
и владеат со Македонија. Нивниот криминален 
ум е спремен на сè за да си ги покријат нивните 
злодела. Ако покажете и најмала слабост кон вак-
ви агресивни форми на притисок, готов сте како 
новинар. Морате да ги издржувате сите притисоци 
и да продолжите и во иднина да работите без да 
применувате самоцензура. Но тоа не значи дека 
таквите напади не ме вознемирувале мене и моето 
соемејство, затоа што морате да бидете внимател-

17 мај 2015
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ни бидејќи имате работа со криминални стуктури, 
кои се злоупотребени од автократите со цел  да се 
справуваат со критичарите на режимот. 

   
 
Непознат строрител или непознати сторители го 
запалиле приватното возило „џип“ на новинарот 
Бранко Тричковски. Настанот се случил на паркингот 
пред неговиот дом во Скопје. Случајот е пријавен  
во МВР.

Бранко Тричковски: Џипот ми беше запален таа ноќ, но 
цели пет годни бев без работа и без какви било при-
мања. Јас ја ценам материјалната штета што ми е на-
несена вкупно за целото тоа време на преку 800.000 
евра. А нематеријалната не би можеле да ја опишат  
и измерат Достоевски, Маркес и Фокнер заедно.

 
Во центарот на Скопје, од страна на неколку непо-
знати лица е сторен физички напад врз уредничката 
на дневниот весник Вечер, Ивона Талеска. Случката 
е пријавена во полиција.
      
 
Од страна на припадници на полицијата е извршен 
физички напад над новинарот Бојан Шашевски 
од порталот МКД. Настанот се случил за време на 
граѓански протест пред седиштето на Владата на 
РМ во Скопје. По два дена од настанот, Шашевски 
инцидентот го пријавува во Полициската станица 
„Беко“, но таму не е направен записник по пријавата. 

Бојан Шашевски: На протестот од 5 мај против 
полициската бруталност, се случи полициска бру-

талност. Полицајци со штитови и пендреци тепаа 
сè пред себе. И млади и стари и луѓе што фрлаа по 
владината зграда и новинари. Пробав да снимам, но 
ме удираа. По глава, по грб, по цеваници. Крвнички и 
агресивно. Очекував да имаат барем елементарно 
познавање зошто сум таму и во кое својство. Дали 
покривам настан, дали демонстрирам. Не им беше 
гајле тоа што носев картичка „Прес“. Ме удираа 
дури и кога ја дигнав во висина. Нема лесно да 
ми излезат сликите од глава. Наредните денови 
пробав да го пријавам случајот во Полициската 
станица „Центар“. Не ми беше дозволено. Ме имаше 
по извештаи на домашни и странски организации, 
но не и како статистика низ државните институции. 

 
За време на масовните  протести пред Владата, без 
посебни причини од петмина полициски специјалци 
„желки“, новинарот Зоран Иванов е кутнат на земја, 
газен и удиран со тешките полициски чизми.

Зоран Иванов: Масовни граѓански протести пред 
Влада, за случајот со прикривањето на убиството 
на момчето Мартин Нешковски, што го извршил 
полицаец на должност. Прво со штит удар одзади, 
веднаш втор од двајца со раце, со цела сила те 
туркат на земја, те опкружуваат, прават прстен 
околу твоето тело, двајца те газат, те толчат по 
‘рбет и раменици, трет со тешките чизми те клоца 
по бубрези. Сето во дваесетина, дваесет и пет 
секунди. Те кревааат, граѓани се обидуваат да те 
извлечат, тие со сета сила те истуркуваат назад во 
толпата. Диригентот во цивил се прави како да не 
е од тука. Нема последици, само грди последични 
сеќавања.
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4 мај 2015

Непознати напаѓачи се префрлуваат преку дворна-
та ограда на семејната куќа на новинарот Сашо 
Ордановски и палат автомобил. Случајот е пријавен 
во полиција, напаѓачите не се откриени.

Сашо Ордановски: Некаде околу еден часот по 
полноќ, со прерипнување на двометарската огра-
да од страна на пироманите, беше комплетно опо-
жарен автомобилот паркиран во дворот на нашата 
семејна куќа. Благодарејќи на брзата интерве-
нција на Противпожарната бригада, се избегна 
поголема катастрофа. Штетата – неколку десетици 
илјади евра. Буквално сите увидни полициски 
екипи тоа деноноќие, од првата полноќна патрола, 
преку криминалистичките инспектори утрото, 
до оние кои направија стручна форензика за 
подметнатиот пожар во раните претпладневни 
часови следниот ден – со загрижен тон и во 
доверба ми порачуваа: „Господине Орданоски, 
знаете од кого ви е овој поздрав, нели?!“ Неколку 
години потоа се обидоа и Собранието да го запалат. 
Од тогаш, од 2015 година до денешен ден, не сум 
викнат никаде и од никого за да бидам службено 
информиран за тоа дали се води каква било 
истрага и дали има какви било резултати од неа. 

                              

 
Вербален напад во Собранието на Република Ма-
кедонија врз новинарот на дневниот весник Коха 
Арбен Зеќири, од страна на претседателот на 
Демократската партија на Албанците Мендух Тачи. 

Арбен Зеќири: Амбасадорот на ЕУ во Собранието 
го предаваше извештајот на лидерите на парла-

ментарните партии. Чекајќи пред канцелариите 
на пратеничката група, со самото пристигнување, 
претседателот на ДПА Мендух Тачи ми се приближи 
и ме обвини пред колегите дека пишувам против 
него навредувајќи ме со клевети дека сум работел 
за Зијадин Села, претседател на партијата Алијанса 
за Албанците. Потоа се пофали дека го хакирал 
мојот фејсбук-профил и дека ги имал сите мои 
разговори. Првото чувство беше дека е тоа обичен 
притисок од политичар врз новинар. Но, по кратко 
време во еден портал близок на ДПА биле објавени 
разговори меѓу мене и мој колега од порталот 
на ТетоваСот. Со објавувањето на разговорите 
чувствував дека сериозно е загрозена мојата 
приватност, бидејќи не знаев што сè поседуваат. 
Притисокот и стравот растеше кај мене, зашто тема 
бев и на нивниот партиски конгрес. На помош ми 
излегоа амбасадите на Холандија и на САД кои ме 
повикаа на разговор и ми дадоа морална поддршка 
и линк за известување во случај на посериозни 
закани. 

 
Полиција го одзема телефонот на новинарот Дехран 
Муратов од интернет телевизијата Нова. Случката е 
пред и во скопска гимназија. Од обезбедувањето на 
објектот, репортерот е изолиран во школската зграда 
и од него директорката и наставници побарале тој 
да ги избрише снимките. По неговото одбивање 
повикале полиција која направила записник, но 
подоцна од Секторот за внатрешна контрола на МВР 
одговараат дека за настанот немало докази.

Дерхан Муратов: Учениците во Средното училиште 
„Јосип Броз Тито“ во Скопје беа заклучени и не 
ги пуштаа да одат на протести за укинување на 
државната матура. Кога стигнав со колегата пред 
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училиштето, почнавме да фотографираме, да го 
документираме случајот. Ни не забележав кога 
дојде обезбедувањето на училиштето и побара да 
ги избришам сликите. Откако одбив да го сторам 
тоа, бевме принудени да влеземе во училиштето 
и да чекаме да дојде полиција. Во меѓувреме 
дојде директорката и неколку професорки со 
заповеднички тон побараа да ги избришам 
снимките. Секако, не ги избришав, а полицајците 
мораа да направат записник кој бараа да го 
потпишам и да ветам дека нема да се доближувам 
до училиштето, бидејќи било државен објект. Не 
им беше сеедно на надлежните од гимназијата 
кога и јас побарав да се направи записник. По 
оваа случка, учениците никогаш повеќе не беа 
заклучувани во училиштата. Тоа го сметам како 
победа на новинарството.

 
Приведување на новинарот Бесим Ибрахими од 
весникот Лајм од страна на полицијата, под обвинение 
за учество во толпа и спречување службено лице во 
вршење на службено дејствие. Поднесена е кривична 
пријава, но подоцна е повлечена.

 
Нападнат е новинарот Исак Рамадани, од Гласот 
на Америка, од страна на учесници на протест. 
Инцидентот е снимен и емитуван на национална 
телевизија. Настанот е пријавен во МВР и напаѓачот 
е идентификуван.

 
Одземен фотоапарат и бришење на видеомате-
ријалите на новинарките Сашка Цветковска од 
интернет-телевизијата Нова, Марија Митевска од 
Радио Слободна Европа и Мери Јордановска од 
неделникот Фокус. Насилието е сторено од страна 

на припадници на МВР за време на одржување на 
граѓански протести во Ѓорче Петров. Настанот е 
пријавен во МВР, но оттаму одговорот е дека од 
спроведената истрага не можело да се утврдат 
фактите во претставката.

Сашка Цветковска: Од посериозните инциденти, го 
паметам оној при немирите во Ѓорче Петров кога 
заедно со новинарките Марија Митевска и Мери 
Јордановска бевме грубо нападнати од страна 
на полицијата. Тие бараа од нас да ги избришеме 
видеоматеријалите. Нè влечеа, нè држеа за раце 
и силно нè притискаа. Не ја дадов мојата камера, 
беше мала веб-камера и успеав да ја сокријам. Не 
им ја дадов. Но другите материјали од колегите беа 
избришани. Се чувствувам едноставно онепра-
вдано и гневно. Уште повеќе што Внатрешната 
контрола во полицијата не постапи по овој случај. 
Мината година пак, бев принудена неколку месеци 
да се шетам со обезбедување поради работата 
на меѓународна приказна за трговија со оружје и 
муниција. Тоа ве спречува да работите, влијае на 
вашата самодоверба, на односите со изворите, 
со семејството, со пријателите. Сиот тој стрес 
истоштува, води до анксиозност.

                              
                               
                       

Поради текст што го објавил уште во далечната 
2008 година во месец ноември, во периодичен 
весник, е уапсен Томислав Кежаровски, новинар 
во весникот Нова Македонија. Апсењето е по налог 
на јавен обвинител, а е извршено со насилен ноќен 
упад на полициски специјалци во неговиот дом во 
Скопје. Причината, наводно, е поради откривање на 
идентитет на заштитен судски сведок.

7 јули 2014

7 јули 2014

22 мај 2014

2013

28 мај 2013
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Томислав Кежаровски: „Отворај, полиција! Полиција, 
полиција, отвори ја вратата! Отворај! Брзо! Отворај 
кога викам!“ – сето ова ми одѕвонува во ушите и ден 
денес, и по шест и пол години откако триесетина 
специјалци вооружени до заби и со пушки и со 
пиштоли, па и со бомби, ѓоа се некаде во и околу 
Багдад, упаднаа во нашиот дом за да ме уапсат за 
напишан текст. До тогаш таква сцена имам видено 
само на филм.

Не знаевме што се случува. Попусто јас и сопругата 
се обидувавме да дознаеме зошто е сето тоа. Ќерката 
Стефанија, која тогаш беше седмоодделенка, се 
сеќавам како да беше денес, ме гледаше право в 
очи и плачеше. Јас. . . јас стоев како Исус распнат 
на крст со кренати раце среде соба и ѝ ги гледав 
солзите што ѝ се тркалаа по образите.

Кога ме изнесуваа од дома, се сеќавам, се свртев 
кон Марина и Стефанија и, иако со лисици на раце, 
ги гушнав и им реков: „Ве сакам најмногу на светот“.
Стефи не зборуваше ништо, ме гледаше, плачеше и 
ме држеше за рака, а Марина, пак, машки, застана 
пред мене и ми порача: „Излези оттука со крената 
глава, не се секирај за ништо. Сите знаат кои сме 
и што сме и што работиме. Биди сигурен дека еден 
ден ќе се срамат тие што го прават ова.. .“

Морници ме лазеа.. . Готово е со мене, си помислив.
Ќе го паметам тој ден.. . Не е ни малку лесно да 
ја избришам сликата што без мое одобрение 
постојано, секој ден, шест години по ред ми се 
метка и којзнае уште колку долго ќе ми се метка 
пред очи.. .  

                            
                            

Собраниските известувачи од повеќе македонски 
медиуми беа насилно исфрлени од новинарската 
ложа во Собранието на Македонија од страна на 
собраниската полиција. Меѓу нив Насер Селмани, 
Снежана Лупевска, Тони Ангеловски, Билјана Бог-
дановска, Наташа Стојановска, Фросина Факова. 

24 декември 2012

Медиумски настан од посебен интерес. Власта 
и опозицијата во клинч околу новиот буџет за 
наредната година. На буџетската конструкција 
опозицијата жестоко се спротивставува. Власта  
не прифаќа сугестии од опозицијата. И едните и 
другите ги мотивираа своите членови и симпати-
зери на протест пред народното Собрание.

Во Собранието тензично, надвор пред собрани-
ските порти, ризично. Настаните пред Парламентот 
ги следи и новинарката Снежана Лупевска Созен. 
Атмосферата експлозивна. Две групи протестанти. 
Едни наспроти други.  Меѓу нив кордон полиција.

Снежана Лупевска Созен: Најголемиот страв за  
мене како новинар е дека може да се случи 
народот против народот на булеварот „11 Октом-
ври“ пред македонското Собрание. Постоеше 
можност за судир меѓу две толпи предводени 
од спротивставени партиски табори. Меѓу нив 
силен полициски кордон. А внатре во Собранието, 
галеријата наменета за новинари беше преполна, 
бидејќи во живо следевме како собраниското 
обезбедување по наредба на тогашниот собра-
ниски спикер Трајко Вељановски,  на сила ги тегне-
ше и туркаше опозициските пратеници надвор од 
пленарната сала. Шокирани од ваквите сцени не 

2012

24 декември 2012
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ги исклучувавме камерите но јас ниту еднаш не 
помислив дека следни ќе бидеме ние – новинарите. 
Паралелно со исфрлањето на пратениците започна 
и нашето исфрлање. Еден по еден собраниското 
обезбедување нè ловеше и нас, кој на сила кој 
сам да излезе од собраниската галерија. Веднаш 
го вклучив телефонот и сето тоа го снимив. Имав 
„среќа“  што некако мене последна ме извлекоа од 
таму. Речиси сето насилство против нас новина-
рите го имав снимено на мојот телефон што подоц-
на беше доказ во постапката што ја отворивме. 
Подоцна, иако можеби повеќе од 20 новинари 
беа избркани од галеријата, само петмина се 
одваживме да поднесеме кривична пријава про-
тив државата за насилство и попречување на 
новинарската професија. Таа тужба државното 
обвинителство ја одби. Но одевме понатаму, ја 
поднесовме тужбата во Европскиот суд за заштита 
на човековите права во Стразбур. Судот ја прифати 
и по пет години пресуди во наша корист, државата 
направила повреда на членот 10 и членот 6 од 
Европската конвенција за човековите права. 

24 декември 2012

Внатре, во Собранието пак, насилие. Полицијата 
задолжена за безбедност во Парламентот, за 
безбедност на пратениците, службениците, сни-
мателите, новинарите, фоторепортерите, насилно 
ги исфрлаат пратениците од опозицијата од пле-
нарната сала, а за да нема сведоци, за сè да 
остане незабележано за јавноста, ги истуркуваат  
и новинарите од новинарската галерија. 

Билјана Богдановска: Кога претседателот на Со-
бранието Трајко Велјаноски повика да се изне-
сат пратениците од опозицијата од салата, обе-
збедувањето влезе и на галеријата, од каде ние 

новинарите ги следевме случувањата. Нè замолија 
да ја напуштиме просторијата. Одбивме и останав-
ме на своите работни места. Луѓе од обезбедување-
то почнаа насилно да нè влечат од нашите седишта. 
Мене неколкупати ме фатија за надлактицата и 
се обидоа на сила да ме одвлечкаат, но јас колку 
можев се противев. На крајот насила нè принудија 
да излеземе од галеријата. Непријатни чувства ме 
следеа во текот на целиот ден и долго потоа.

24 декември 2012

Исто како и долу во салата и горе во галеријата каде 
што вообичаено седат новинарите и ја следат работата 
на Парламентот, упаѓа собраниската полиција. Со иста 
силина и грубост ги туркаат и ги влечат новинарите 
кои се спротивставуваат да ги напуштат своите, со 
Уставот загарантирани работни места. Цензурата е 
забранета, а јавноста има право да знае. Но, некој од 
политичките моќници не мислел така. 

Фросина Факова Серафиновиќ: Беше тензично. 
Во еден момент на тој „црн понеделник“ и кај нас 
во новинарската ложа дојдоа неколку лица од 
собраниското обезбедување и ни наредија да из-
леземе. Секако, никој од новинарите не стана да  
си оди објаснувајќи дека нивно уставно загаранти-
рано право е да известуваат од законодавниот дом. 
До мене седеа новинарите Насер Селмани и Тони 
Ангеловски кои одбиваа да излезат, па неколку 
лица од обезбедувањето почнаа насила да ги вле-
чат и тргаат. Додека нив ги извлекуваа, мене ми се 
приближи жена од обезбедувањето, ме фати за рака 
и ми рече да излезам. Јас нагло ја тргнав раката 
и ја прашував зошто да излеземе, но таа насила 
нè водеше кон излезот. Иако имаше негодувања и 
отпори, сите до еден нè истуркаа надвор. За овој 
настан немаше никаква одговорност.
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Тони Ангеловски: Oна што прво го почувствував 
беше шок, неверување и гнев. Во Парламентот, 
во храмот на демократијата, новинари, а потоа 
и пратеници, да бидат нападнати од полицијата 
односно од тие што треба да ја гарантираат 
нашата безбедност. Никогаш претходно не сум ни 
помислил дека може да се случи такво нешто. Да 
нè влечат буквално како торби, без никаква вина, 
туку само затоа што тогашната власт решила така. 
Долго време потоа не одев во Парламентот иако 
претходно бев таму секој ден, затоа што такви ми 
беа работните задачи. Требаше баеги време да  
ми помине тоа чувство на гнев и одвратност и 
повторно да влезам во Собранието.

24 декември 2012

Секторот за внатрешна контрола при МВР како 
неоснована ја отфрла претставката поднесена од 
Здружението на новинарите на Македонија - ЗНМ 
против собраниското обезбедување. 

Наташа Стојанова: Насилно бевме исфрлени од 
собраниската галерија за да не го следиме уште 
понасилното исфрлање на пратениците од опо-
зицијата кои се спротивставуваа на носењето 
на буџетот. Залудно, сите видоа сè. Пратенички и 
пратеници со раскрвавени глави ги влечат по земја, 
насилно истуркувајќи ги надвор од собраниската 
сала за пленарни седници. 

11 мај 2012

Нападнатa е група новинари, сниматели и фо-
торепортери на протест пред зградата на Владата 

во Скопје од страна на учесници на протест за 
случајот именуван како „Монструм“. СВР Скопје ги 
идентифукувал напаѓачите и поднел соодветна 
пријава до Обвинителството.

 
Новинарска екипа на телевизија Алфа од страна  
на одговорни и обезбедувачи на ИВЗ е спречена 
да ја проследи средбата на поглаварот на ИВЗ 
Сулејман Реџепи со албанскиот амбасадор во 
земјава Арбен Чејку.

 
Напад врз екипите на телевизиите Алфа и на Канал 
5 од страна на сопственик на приватна фирма во 
скопско Визбегово. Упатени се сериозни закани кон 
новинарите и снимателите и е отргната и оштетена 
една камера. Напаѓачот пријавен, идентификуван и 
од страна на МВР е поднесена соодветна пријава.
 
                           

Личното обезбедување на струшкиот градоначалник 
Рамиз Мерко отстранило од седницата на Советот 
на Општината новинар на телевизијата Алсат-М. Слу-
чајот е пријавен во полиција, но оттаму тоа го негираат.

Нападнат е Теодор Кусакатов, снимател на теле-
визија А1. Од страна на две лица од село Чифлик му 
биле упатени закани и му била одземена касетата. 
Полицијата ги идентификувала напаѓачите.

 
Патриот Лимани, дописник на весникот Коха од 
Струга, е нападнат од познат сторител. Лицето е 
идентификувано од страна на локалната полиција и 
е повикано на разговор.

24 декември 2012

17 февруари 2012

13 февруари 2012

2011

19 август 2011

2 мај 2011

1 февруари 2011
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На своето работно место во радиото, по полноќ, од тројца 
маскирани е нападнат и крвнички претепан новинарот 
Зоран Божиновски. Заврши во болница со потрес на 
мозок, скршени заби и скршеници на прстите. Еден  
од напаѓачите е осуден со затворска казна.

Зоран Божиновски: Доцна ноќта бев нападнат на 
работно место во Радио Тумба во Куманово. 
Насилно упаднаа тројца маскирани припадници на 
единицата „Лавови“. На едниот му падна маската 
и го препознав. Држеше репетиран пиштол. По 
седум години ми призна дека требало да ме убијат 
по политичка нарачка поради мои новинарски 
текстови и дека се исплашил да пука затоа го 

свртел пиштолот, па ме удираше со дршката, а 
помагачите со шипки. Бев тешко повреден по 
главата, ми беа искршени десетина заба, прсти 
на двете раце. Завршив на хирургија во Куманово, 
па на интензивна нега во Скопје. До следното утро 
бев во кома. Напаѓачот беше осуден само две и 
пол години за насилство со нанесување тешки 
телесни повреди. Другите двајца тој не ги кажа, па 
тие поминаа неказнети.

                              

Новинарот Зоран Божиновски е нападнат во кафе-
бар во Куманово од бизнисмен и група поддржувачи. 
Удрен е во глава со стаклено шише и заврши во 
болница со голема исеченица. Напаѓачот никогаш 
не е повикан на распит. 

2002

23 септември 2002

2000

9 септември 2000

IV. СВЕДОШТВА ЗА 
НАЈДРАСТИЧНИ НАПАДИ 

ВРЗ НОВИНАРИ 

За време на протестите на граѓанското здружение 
„За заедничка Македонија“ пред македонското 

Собрание, како и при упадот на толпата протестанти 
во собраниските сали, нападнати се и новинари, 
фоторепортери, сниматели. За време на вандал-
ските случувања во собраниските простории 
нападнати се новинарите Никола Тануров, Душица 
Мрѓа, Искра Опетчевска, Боби Христов, Никола 
Ордевски, како и други новинари, фоторепорте-

ри и телевизиски сниматели. Во насилствата во 
Собранието уништена е телевизиската и друга 
опрема на сите медиуми кои во тоа време ги сле-
деле случувањата пред и во Собранието. Немилите 
настани се видеодокументирани.

Димитар Тануров: Ситуацијата пред Собранието 
беше тензична, но во ниту еден момент не на-
вестуваше дека е излезена толку од контрола и де-

27 април 2017

27 април 2017
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ка ќе ескалира. Прес-картата ми беше закачена на 
вратот. Со телефонот почнав да сликам и да снимам 
кратки клипови и да ги праќам во редакцијата.

Влегов во холот на Собранието и првично се 
упатив кон салата во која беа собрани дел од 
демонстрантите, организаторите на протестот 
и пратениците на ВМРО-ДПМНЕ. Атмосферата се 
вжештуваше додека организаторите и пратениците 
говореа, гневот на лицата на присутните сè повеќе 
доаѓаше до израз. Дел од групата излезе од 
салата и одлучив да следам што им е намерата. 
Се упатија кон скалите на кои имаше припадници 
на безбедносните сили. Во првите редови беа 
возрасни лица и жени, кои сè повеќе личеше 
дека се поставени за полицијата да не употреби 
прекумерна сила врз нив, додека другите туркајќи 
ги одзади, се обидуваа да го пробијат слабо 
поставениот кордон.

Во еден момент полицијата се тргна и групата се 
упати по скалите. Трчајќи низ ходниците извикуваа: 
„Каде е Павле? Најдете го, ќе му го е*еме мамето 
мамино негово”. Друга жена, трчајќи низ ходниците 
дофрлуваше: „Мене оставете ми ја Туфегџиќ, јас 
ќе ѝ ја откорнам косата од глава, ќе ја убијам”. Ги 
слушав нивните извици, но искрено не можев да 
поверувам дека некој би отишол толку далеку. 
Разбеснети влетуваа во канцеларии, проверуваа 
дали некој од пратениците се крие во нив. Ги 
следев до прес-центарот, каде имаше насобрано 
луѓе и неколку новинари.   

Видов дека нешто се случува и се упатив внатре 
сликајќи. Во ќошот беа Зоран Заев и пратениците 
на СДСМ кои се обидуваа да се заштитат од разгне-
вената толпа која фрлаше столови и стативи кон 
нив. Еден постар човек, со бела коса, црн елек, 
на возраст од 60-ина години забележа дека со 

телефонот снимам и ми се пушти викајќи: „Што пра-
виш, престани да снимаш. Овој снима, сопрете го!“ 

Во тој момент околу мене се собраа неколку лица 
обидувајќи се да ме спречат. Еден од нив, висок, 
ќелав, со црна брада, ги истурка, ја дофати мојата 
прес-карта и ја сврте. Кога виде дека сум од Мета 
новинска агенција, лицето му се вцрви и изобличи 
и извика „Сороспијо! Предавнику!“. Ми удри бокс 
од кој се струполив на земја. Телефонот го држев 
цврсто в раце, додека 5-6 лица ме удираа со тупа-
ници и боксови во пределот на главата, лицето и 
по стомакот со цел да ми го одземат телефонот на 
кој имаше снимки. Во еден момент успеаја да ми го 
отргнат телефонот, но тоа не им беше доволно, па 
продолжија да ме удираат додека лежев на земја. 
Не знам колку долго тоа траеше, но изгледаше како 
вечност.

Во еден момент слушнав некој глас, како вика: 
„Оставете го, колега ми е, ОК е човек и новинар 
е!“ И истиот тој, чие лице, за жал, не успеав да го 
запомнам, почна да ме влече и успеа да ме извади 
од салата. Зашеметен од ударите и со краво лице, 
стоев пред салата и се обидував да откријам каде 
ми е телефонот на кој ги имав снимките. Околу мене 
имаше постари лица кои ме гледаа, но еден од нив, 
во првиот момент кога се свртев, ме удри по глава 
и побегна. Пред мене се појави едно од лицата кои 
ме нападнаа во салата велејќи: „Можеби ти си ОК, 
но работиш за погрешен медиум“. Го прашав каде 
ми е телефонот, велејќи му дека ми е приватен 
и оти ќе ги избришам материјалите од него. Ми 
одговори дека го фрлиле горе во галеријата. Се 
качив по скалите обидувајќи се да го најдам, но 
безуспешно. Фрлив поглед долу кон салата и во тој 
момент забележав како пратеникот Зијадин Села 
лежи на земја, а маж стои над него и со едната 
нога го држи, а со другата му ја гмечи главата. Во 
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тој момент решив да се симнам, но гледајќи го тоа, 
видно исплашен, не знаев во која насока да тргнам 
затоа што трагите од крв на моето лице можеа само 
да придонесат повторно да ме нападнат. Во еден 
момент ми пријде висок дечко, со сина маица и 
наочари, велејќи: „Дојди со мене да се средиш и ќе 
те изнесам“. Го погледнав исплашено, не знаејќи 
дали навистина сака да ми помогне или можеби 
ќе упаднам во некоја замка. Со колебање тргнав 
по него. Ме однесе до бифето, зеде крпа и мраз и 
ми рече стави на лице и не збори ништо, јас ќе те 
изнесам надвор. 

Излегувајќи, на сите што приоѓаа им велеше „Ништо 
не е.. . од нашите е.. . не сакајќи го удриле.. .“ Со крпата 
на лице ме изнесе надвор. Се отргнав од толпата и 
веднаш се упатив во Градската болница. Да не беа 
овие двајца храбри момци кои ми помогнаа, можеби 
немаше да завршам само со потрес на мозокот. 

Вечерта, настанот го пријавив во полиција, но 
за жал, случајот го заведоа како разбојништво. 
Следниот ден повторно појдов во Полициската 
станица со слики од еден од напаѓачите и во обид 
да земам потврда за пријавениот настан. Ми рекоа 
да дојдам за неколку дена  оти пријавата ќе била 
готова дури по 10-ина дена. Неколку пати потоа 
одев да си ја земам пријавата, но безуспешно. 

Последниот пат кога ја побарав ми рекоа да 
почекам да проверат. Не сфаќајќи дека вратата не 
им е добро затворена и дека можам да ги чујам, 
слушнав дел од муабетот: „Луѓе доаѓаат да си ги 
бараат пријавите, но од горе, од МВР наредиле 
да не се издаваат пријави за настанот. Што да му 
кажам?.. . Откако проверија за кога станува збор 
еден од нив рече, дај му ја и така неговиот случај се 
води како разбојништво“. . .

Горан Наумовски: Во налет на полициските 
сили кон протестантите пред тогашната народна 
Канцеларија на шефот на државата лоцирана 
на стариот „Рекорд“, видов дека започна да се 
применува сила. Некои од колегите, меѓу нив и јас. 
Останав на улицата држејќи ја во рака службената 
легитимација и на глас викајќи им на полицајците 
дека сум новинар. Но, за жал, тоа за двајца од нив 
не беше доволно. Кога увидов дека тоа не запира 
од налетот кон мене, претпоставив дека може да ме 
удрат, ги ставив рацете на глава и се свртев со грб 
кон нив. Еден од полицајците ме удри со штитот по 
грб, а вториот со пендрек ме удри по вратот. 

Шокот и болката беа огромни. Силината од ударот 
беше толку голема што во бессознание направив 
чекор до два и паднав на асфалтот. Слушав врева 
и меѓусебни довикувања на колегите дека сум 
удрен. По извесно време ми се поврати видот и 
успеав да сфатам каде сум. Со амбулатно возило 
бев пренесен во болница,, каде ми беше укажана 
помош. Ми беше констатирана тешка телесна 
повреда. Полицаецот кој ме удри и повреди, 
внатрешната контрола на МВР никогаш не го откри, 
што уште повеќе ме шокираше. Поради тогашната 
повреда и ден денес имам здравствени проблеми. 

Марјан Стаменковски: Периодот кој ние милуваме 
да си го нарекуваме режим беше стресен. Болно 
беше да си новинар на 20 јули 2015 година. 
Локација – кафе-бар „Библиотека“, спроти ноќниот 
клуб „Балет“. На местото бев заради договорено 
интервју со секретарот на ИВЗ Африм Тахири. Бев 
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нападнат од луѓе со шипки, палки, шише. Сè се 
случи за 20-ина секунди. Примив сто удари. 

Тие бегаат, јас крвавам. Исплашен, дезориентиран. 
Треперев, цел се тресев како при состојба на грип. 
Прво што направив барав да ме фотографираат и 
побарав да се повика брза помош. Знаев од кого е 
нападот и кој го нарачал. Ме збуни безобразноста 
на нападот. Сред бел ден, без маски, на јавно место. 

15 јули 2015

Саше Ивановски: Она што најмногу ме шокираше 
при нападот од страна на Владимир  Пешевски е 
што се дрзна да ме брка. Во очите му се гледаше 
намера не само да ме претепа, туку како да имаше 
намера дури и да ме убие. До толку беше бесен за 
тоа како некој се дрзнал вицепремиер да праша 
нешто што не му се допаѓа.  Настанот се случи во 
центарот на градот, сред бел ден, на јавен простор. 
Ме шокираше и тоа што по 15 минути по моите 
прашања, со својата кола ме следеше до мојот 
паркиран автомобил. Ме повика да влезам во него, 
да сме се договореле за нешто. Нормално, одбив. 

Саше Ивановски: Тие двајца маскирани кои во 
рацете имаа шипки беа толку упорни во тепањето 
кое траеше триесетина, четириесет секунди, а 
мене ми се чинеше цела вечност. Ми нанесоа 20-
ина силни удари по главата и рацете. Цела среќа 
што некако успеав да не паднам на земја. Мислам 
дека имаа намера сериозно да ме претепаат, 
речиси до смрт. Се дерев колку ме држи глас. 
Излезе цела зграда и напаѓачите решија да бегаат. 

По овој настан, со месеци во темница се вртев и 
очекував иста случка или полоша, некој со пиштол 
или со калашников. 

Бранко Тричковски: Не само што ми е запалено 
возилото, изложен сум на вербален терор 30 
години. Жесток и свиреп. Јас и целата моја фа-
милија. Во количества, форми и изрази кои 
нормалниот човек не може да ги поима. Сопругата 
ми беше тргната на мртов колосек во МНР, ќерка  
ми беше избркана од Министерството за фина-
нсии, страдаше адвокатурата на брат ми, неговата 
ќерка и денес не може да се вработи затоа што 
власта се плаши од реакцијата на ВМРО-ДПМНЕ. 

Морав да ја напуштам Нова Македонија, по 
доаѓањето на ВМРО-ДПМНЕ на власт во 1998. Го 
формирав Утрински, но бев пучистички сменет од 
главен и одговорен уредник. Акциите во вредност  
од 250.000 евра ми беа систематски обезвред-
нувани до нула. 

Потоа беше подготвена варијанта самостојно да 
излезам од МПМ со проектот Глобус, но всушност 
бев избркан за да не пречам на зацврстувањето 
на власта на Груевски. И Глобус беше уништен со 
организирана акција на власта и нејзините пиони. 
Џипот ми беше запален на 13 мај 2015. Пет годни 
бев без работа и без какви било примања. Јас ја 
ценам материјалната штета што ми е нанесена, 
преку 800.000 евра, а нематеријалната не би 
можеле да ја опишат и измерат Достоевски, Маркес 
и Фокнер заедно.

23 мај 2015

14 мај 2015
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5 мај 2015

Зоран Иванов: Масовни граѓански протести пред 
зградата на Владата за случајот со прикривањето 
на убиството на момчето Мартин Нешковски, што го 
извршил полицаец на должност. 

Прво со штит удар одзади, веднаш втор од двајца 
со раце, со цела сила те туркаат на земја, те 
опкружуваат, прават прстен околу твоето тело, 
двајца те газат, те толчат по ‘рбет и раменици, трет 
со тешките чизми те клоца по бубрези. 

Сето во дваесетина, дваесет и пет секунди. Те 
кревааат, граѓани се обидуваат да те извлечат, а тие 
со сета сила и бес, те истуркуваат назад во толпата. 
Диригентот во цивил гледа угоре, се прави дека не 
е од тука. Нема последици, само грди последични 
сеќавања.

Сашо Ордановски: Во првите денови од мај 2015 
година, некаде околу еден часот по полноќ, со 
прерипнување на двометарската ограда од стра-
на на пироманите, беше комплетно опожарен 
автомобилот паркиран во дворот на нашата се-
мејна куќа. Благодарејќи на брзата интервенција 
на Противпожарната бригада се избегна поголе-
ма катастрофа. Штетата – неколку десетици илјади 
евра. 

Буквално сите увидни полициски екипи тоа 
деноноќие, од првата полноќна патрола, преку 
криминалистичките инспектори утрото, до оние 
кои направија стручна форензика за подметнатиот 
пожар во раните претпладневни часови следниот 
ден – со загрижен тон и во доверба ми порачуваа: 

„Господине Орданоски, знаете од кого ви е овој 
поздрав, нели?!“ Неколку години потоа се обидоа и 
Собранието да го запалат. 

Од тогаш, од таа 2015 година до денешен ден, не сум 
викнат никаде и од никого за да бидам службено 
информиран за тоа дали се води каква било истрага 
и дали има какви било резултати од неа.

Зоран Божиновски: Во притвор во Нови Сад 
бев од 7 ноември 2013 до 22 септември 2014 за 
случајот „Шпион“. Со екстрадициската постапка, 
истовремено, на мое барање се водеше и постапка 
за азил, поради проценка дека животот во Маке-
донија ми е загрозен. Иако постапката за азил не 
беше завршена, туку по моја тужба на Управен 
суд беше вратен на почеток, Вишиот суд на Србија 
донесе одлука за моја екстрадиција. Бев приведен 
и екстрадиран во Македонија.
 
Не ми врачија решение за екстрадиција, не 
беше известен ни мојот адвокат, ниту мојата 
фамилија, не добив ниту право на телефонски 
повик. На граничниот премин во присуство на 
двајца инспектори од Интерпол од Скопје беше 
извршено примопредавањето со мене. Ме чекаа 
два полициски џипа со десет специјалци. Интерпол 
во оваа прилика беше злоупотребен затоа што јас 
не се криев, бев на позната адреса. 

Ме спроведоа во притвор. Ако тераа законска 
процедура, немаше да бидам  испорачан, ама 
беше во прашање политичка екстрадиција, 
без документација. Бев непријатно изненаден 
од киднапирањето од дома во Нови Сад, од 
патот во непознато поради претходните закани 
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од ВМРО-ДПМНЕ дека порано или подоцна ќе 
бидам ликвидиран. Мојата фамилија беше многу 
потресена, татко ми и мајка ми доживеаја тешки тра-
уми. Подоцна татко ми почина поради стресовите 
низ кои поминуваше следните петнаесет месеци 
на мојот притвор и судењето во Скопје за кое до 
денес, нема ниту пресуда во прв степен.

Томислав Кежаровски: Чувството кога невин ќе те 
стават во затвор е страшно. Дури и многу, многу 
повеќе од тоа. Свесен бев дека бев фатен во замка, 
во онаа безвремена замка што неизбежно ја поста-
вуваат некои луѓе.

Неправедно обвинет и осуден, во кафкијански судир  
со системот, станав жртва на однапред изречена 
пресуда со сите последици од таквиот пресврт на 
судбината.

Во затворот често денот ми стануваше ноќ, а ноќта 
засолниште. Сакав да бидам достоен на своето 
страдање, да се издигнам над својата судбина, 
да ја победам силата на злото и да ја надминам 
сопствената неволја. Но, дури и во безнадежноста, 
во мене имав верба дека, на крајот на краиштата, 
сè ќе биде добро. Ќе истрајам без оглед на сè.

Вербата во животот и во тоа дека морам да ја 
докажам вистината ми беше, и сè уште ми е голема. 
Знаев колку труд ќе ме чини и колку борба ќе има, 
ама решен бев да се борам. Тоа е посилно од мене. 
Нема враќање назад. Некаде длабоко во себе 
знаев дека тоа е мојот пат по кој морам да одам. Ми 
го поплочија патот со зли намери, а одев по него 
како по мермер што жеже, како пекол. Врелината 

печеше, ми правеше изгореници длабоки како 
канали, ама знаев дека патот ќе го изодам.

И тоа искуство за „заминување“ и смиреност 
го препознавав во искуството на Сократ кој е 
неправедно осуден и во темнината чекаше на 
смртната пресуда. Во времето на чекањето ги 
примаше своите пријатели кои го наговараа на 
бегство, но тој на тоа не се согласуваше. И наместо 
тие него да го тешат, тој нив ги тешеше излагајќи им ја 
притоа беседата за бесмртноста на душата.

Бев растажен и разбеснет поради неправдата, но 
истовремено и многу расположен и уште повеќе 
силен заради поддршката што стигнуваше од сите 
страни. Тоа ме направи да останам исправен пред 
сите искушенија.

„Отворај, полиција! Полиција, полиција, отвори ја 
вратата! Отворај! Брзо! Отворај кога викам!“ сето 
ова ми одѕвонува во ушите и ден-денес, и по 
шест и пол години откако триесетина специјалци 
вооружени до заби, и со пушки и со пиштоли, па и 
со бомби, ѓоа се некаде во и околу Багдад, упаднаа 
во нашиот дом за да ме уапсат за напишан текст. 
Дотогаш таква сцена имам видено само на филм.

Не знаевме што се случува. Попусто јас и сопругата 
се обидувавме да дознаеме зошто е сето тоа. Ќерката 
Стефанија, која тогаш беше седмоодделенка, се 
сеќавам како да беше денес, ме гледаше право в 
очи и плачеше. Јас. . . јас стоев како Исус распнат 
на крст со кренати раце среде соба и ѝ ги гледав 
солзите што ѝ се тркалаа по образите.

Кога ме изнесуваа од дома, се сеќавам, се свртев 
кон Марина и Стефанија и, иако со лисици на раце, 
ги гушнав и им реков: „Ве сакам најмногу на светот“.
Стефи не зборуваше ништо, ме гледаше, плачеше и 
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ме држеше за рака, а Марина, пак, машки, застана 
пред мене и ми порача: „Излези оттука со крената 
глава, не се секирај за ништо. Сите знаат кои сме 
и што сме и што работиме. Биди сигурен дека еден 
ден ќе се срамат тие што го прават ова.. .“

Морници ме лазеа.. . Готово е со мене, си помислив.
Ќе го паметам тој ден.. . Не е ни малку лесно да 
ја избришам сликата што без мое одобрение 
постојано, секој ден, шест години по ред ми се 
метка и којзнае уште колку долго ќе ми се метка 
пред очи.. . 

Има и уште нешто што можеби треба и морам да го 
споменам... Нам животот потоа ни се подели на два 
дела, на пред и по затворот.. . Секогаш кога треба 
да се присетиме кога сме биле во Охрид, Струга 
или некаде на море, сопругата и ќерката ми велат.. .  
„Да, бевме, пред да те затворат“ или ако тоа било по 
2015 година, „Да, бевме, откако те пуштија од затвор“.

Уапсен сум, наводно, за откривање заштитен сведок, 
под такво неточно и неодржливо обвинение. Тогаш 
бев новинар во дневниот весник Нова Македонија. 
Уапсен сум во мај 2013, насилно, со упад на 
полициски специјалци ноќе во мојот дом во Скопје и 
тоа без никава претходна најава, а поради мој текст 
објавен пред цели пет години, поточно во ноември 
2008. Причината е поради тоа што во новинарскиот 
текст, наводно сум открил идентитет на заштитен 
судски сведок. 

Чувството кога невин ќе те стават во затвор е 
страшно. Дури и многу, многу повеќе од тоа. Свесен 
бев дека бев фатен во замка, во онаа безвремена 
замка што неизбежно ја поставуваат некои луѓе.

Неправедно обвинет и осуден, во кафкијански 
судир со системот, станав жртва на однапред 

изречена пресуда со сите последици од таквиот 
пресврт на судбината. Во затворот често денот ми 
стануваше ноќ, а ноќта засолниште. Сакав да бидам 
достоен на своето страдање, да се издигнам над 
својата судбина, да ја победам силата на злото и да 
ја надминам сопствената неволја.

Но, дури и во безнадежноста, во мене имав верба 
дека, на крајот на краиштата, сè ќе биде добро. Ќе 
истрајам, без оглед на сè.

Вербата во животот и во тоа дека морам да ја 
докажам вистината ми беше, и сè уште ми е, го-
лема. Знаев колку труд ќе ме чини и колку борба 
ќе има, ама решен бев да се борам. Тоа е посилно 
од мене. Нема враќање назад. Некаде длабоко во 
себе знаев дека тоа е мојот пат по кој морам да 
одам.

Ми го поплочија патот со зли намери, а одев по него 
како по мермер што жеже како пекол. Врелината 
печеше, ми правеше изгореници длабоки како 
канали, ама знаев дека патот ќе го изодам.

И тоа искуство за „заминување“ и смиреност 
го препознавав во искуството на Сократ кој е 
неправедно осуден и во темнината чекаше на 
смртната пресуда. Во времето на чекањето ги 
примаше своите пријатели кои го наговараа на 
бегство, но тој на тоа не се согласуваше. И наместо 
тие него да го тешат, тој нив ги тешеше, излагајќи им 
ја притоа беседата за бесмртноста на душата.

Бев растажен и разбеснет поради неправдата, но 
истовремено и многу расположен и уште повеќе 
силен заради поддршката што стигнуваше од сите 
страни. Тоа ме направи да останам исправен пред 
сите искушенија.
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Собраниските известувачи од повеќе македонски 
медиуми беа насилно исфрлени од новинарската 
ложа во Собранието на Македонија од страна на 
собраниската полиција. Меѓу нив Насер Селмани, 
Снежана Лупевска, Тони Ангеловски, Наташа Сто-
јановска, Фросина Факова, Билјана Богдановска.
Власта не сакаше медиумите да го регистрираат 
насилното исфрлање на пратениците од опозицијата 
од собраниската сала. 

Настанот се случи за време на процесот на до-
несување и гласање на буџетот на државата за 
наредната година. Власта со помош на собра-
ниското обезбедување, инаку припадници на 
македонската полиција, претходно во три наврати  
се обидуваше да ги исфрли новинарите, снима-
телите и фоторепортерите од галеријата. Во третиот 
обид, при отпорот на новинарите, фоторепортерите 
и снимателите, со употреба на значителна физичка 
сила, со влечење и со закани од галеријата беа 
насилно истуркани сите претставници на медиу-
мите. Настанот е видеодокументиран.

Зоран Божиновски: Доцна ноќта бев нападнат 
на работно место во Радио Тумба во Куманово. 
Насилно упаднаа тројца маскирани припадници на 
единицата „Лавови“. На едниот му падна маската 
и го препознав. Држеше репетиран пиштол. По 
седум години ми призна дека требало да ме убијат 
по политичка нарачка поради мои новинарски 
текстови и дека се исплашил да пука затоа го 
свртел пиштолот, па ме удираше со дршката, а 
помагачите со шипки. Бев тешко повреден по 
главата, ми беа искршени десетина заба, прсти 
на двете раце. Завршив на хирургија во Кумано-

во, па на интензивна нега во Скопје. До следното 
утро бев во кома. Напаѓачот беше осуден само две 
и пол години за насилство со нанесување тешки 
телесни повреди. Другите двајца тој не ги кажа, па 
тие поминаа неказнети.

Зоран Божиновски: Вечерта пред отворањето на 
гласачките кутии на локални избори во Куманово. 
Околу 19 часот во кафе-барот Корзо, во придружба 
на осуммина, ме нападна подоцна осудениот 
наркобос Бајруш Сејдиу. Од мене побара да му 
кажам каде живее новинарката Билјана Липковска 
за да ја ликвидирал поради текст за атентат 
поврзан со него. Му реков дека и да знам, нема да 
му кажам. Во миг замавна со шишето во раката, 
ме тресна силно по чело. Шишето ми се распрсна 
пред очи, настана хаос и напаѓачите и вработените 
во кафулето се разбегаа. Поминав со исеченици и 
со крв по цела-та облека. Во болница ми ја сошија 
раната. Сејдиу никогаш не е повикан на распит. 

24 декември 2012

23 септември 2002

9 септември 2000
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V. ШТО ВЕЛАТ ЕКСПЕРТИТЕ 
ЗА (НЕ)БЕЗБЕДНОСТА НА 

НОВИНАРИТЕ 
 

Најголемите проблеми во врска со (не)гонењето 
на сторителите на кривични дела на насилство 
врз новинари кај нас е тоа што не постои посебна 
регулатива со која тоа би било санкционирано и што 
органите на прогонот не прават разлика помеѓу овие 
кривични дела и останатиот насилен криминалитет.  Кај 
овие кривични дела, целта на нападот е замолчување 
на новинарот или на медиумот. Ако се тргне од улога-
та на медиумите во едно демократско општество, јасно 
е дека новинарите би требало да уживаат посебна 
заштита при вршењето на својата професија. Вак-
вата заштита е неопходна бидејќи самата професија  
е врзана за определени ризици. Такви ризици се  
оние кои се јавуваат при откривањето и објавува-
њето на сензитивни информации и оние, кои се 
јавуваат при известувањето од определени насил-
ни настани, како на пример, упадот во Собранието од  
27 април 2017 година, кога беа повредени и новинари.

Проблемот во регулативата е што не постојат 
посебни кривични дела со кои новинарите би 
биле посебно заштитени, како други професии и 
дејности од јавен интерес, на пример, службени 
лица на МВР, обвинители, судии, адвокати итн. Иако 
во Кривичниот законик и новинарите се опфатени 
како лица кои вршат работи од јавен интерес, 
не постои ниту едно кривично дело, со кое тие 
би уживале посебна заштита. На пример, зошто 

службените лица кои учествуваат во смирување на 
насилни протести да уживаат посебна кривично-
правна заштита, а иста таква заштита да не 
уживаат новинарите, кои на местото се наоѓаат 
заради вршење на нивната професија, односно 
информирање за таквите протести? Поради ова, 
сосема на место е иницијативата новинарите да 
бидат третирани како службени лица во поглед 
на кривично-правната заштита, која треба да ја 
уживаат. Посебни кривични дела и повисоки казни 
за сторителите на овие дела се неопоходни и 
сосема оправдани.  

Другиот проблем, тесно врзан за првиот е што 
органите на прогонот, односно полицијата и 
обвинителството, ангажирани при процесуирање 
на случаите за насилство на новинари ги немаат 
предвид спецификите на овие случаи, туку при-
стапуваат како кон расчистување на останатиот 
насилен криминалитет. Спецификите се однесуваат 
пред сè на посебната мотивација кај овие кривични 
дела (замолчување на новинарот и медиумот). 
Потребата од побрзо и поефикасно постапување 
лежи во  генералната превенција на ваквиот кри-
миналитет. Доколку случаите на насилство врз 
новинари се ефикасно и брзо процесуирани, тоа 
секако ќе влијае на намалувањето на бројот на 
ваквите кривични дела и ќе создаде помирна и 
побезбедна клима за вршење на новинарската 
професија.

Филип Медарски, адвокат:
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Од основањето во 2010 година, Самостојниот 
синдикат на новинари и медиумски работници 
постојано работи на подобрување на безбедноста 
на новинарите при извршувањето на нивните 
работни задачи. ССНМ смета дека прашањето за 
безбедноста на новинарите не е само прашање 
на бројки на повредени, уапсени или загрозени 
новинари, туку е прашање за условите, факторите 
и одговорните кои доведоа до тоа новинарите да 
бидат цел на напади, физички и вербални, да работат 
во услови на страв и закани, да бидат изложени на 
цензура, да применуваат автоцензура. 

Затоа Самостојниот синдикат на новинари и меди-
умски работници во текот на изминатите девет 
години постојано се обидува да укажува дека 
безбедноста на новинарите е клучна алка во 
слободата на изразувањето и на медиумите. Во 
таа насока досега се спроведени повеќе обуки за 
безбедност на новинарите, објавени се неколку 
прирачници на Меѓународната федерација на 
новинари, како на пример Совети на ИФЈ за 
безбедност при известување од демонстрации 
и граѓански немири и прирачникот Основи на 
дигиталната безбедност, а во 2016 година на 
редакциите им донираше и заштитни шлемови за 
заштита при известување од насилни настани. 

ССНМ континуирано ги следи нападите врз 
новинари, заканите по нивната безбедност, како 
и разни други притисоци и во секоја прилика ги 
осудува и дава јавна поддршка на нападнатите. 
Од октомври 2018 година, ССНМ со поддршка на 
Мисијата на ОБСЕ воспостави и бесплатна линија 
за помош при напади врз новинари. Оваа линија 

(0800-11-011) која е отворена 24 часа служи не 
само за пријавување на нападите од страна на 
новинарите и на медиумските работници со цел 
нивно регистрирање, туку и да им овозможи 
правни и секаков вид други совети и поддршка на 
нападнатите, од тоа како да се снајдат и извлечат 
од ситуацијата во која се нашле непосредно по 
нападот, до насоки за тоа како да ги искористат 
правните механизми што постојат во правниот 
систем.

Со оглед на фактот дека изминатите години бројот 
на напади, и физички и вербални, беше драстично 
зголемен, а имајќи ги предвид и настаните 
од 27 април 2017 година во македонското 
Собрание, но и други инциденти при протести 
во кои беа нападнати новинари и медиумски 
работници, во јуни 2017 година на првата 
средба со новоизбраниот премиер Зоран Заев, 
ССНМ ја покрена иницијативата за измена на 
Кривичниот законик со цел зголемена заштита 
на новинарските екипи при вршењето на нивната 
професионална работа. 

Целта на оваа иницијатива е да прекине неказ-
нивоста и предвидува нападите врз новинари и 
медиумски работници да се третираат како напад 
врз службено лице, што автоматски повлекува 
повисоки казни, при што новинарите не се 
изедначуваат со службените лица целосно, туку  
се изедначува висината на казната. Овие барања 
се образложени во Анализа и препораки за измена 
на Кривичниот законик на Република Македонија 
за зголемена заштита на новинарските екипи при 
вршењето на нивната професионална должност. 
Во септември 2019, ССНМ и ЗНМ ја реафирмираа 
оваа инцијатива на средба со министерката 
за правда Рената Дескоска, при што начелно 

Дарко Дуридански од Самостојниот синдикат  
на новинари и медиумски работници (ССНМ):
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беше прифатено овој предлог да биде внесен во 
измените на Кривичниот законик. 

На крајот, ССНМ смета дека без да се адресира 
проблемот со безбедноста на новинарите, не е 
можно да се создадат барем приближно слободни 
услови за непречена, објективна и слободна работа 
на медиумите. Истовремено, ССНМ смета дека за 
безбедноста на новинарите од големо значење 
е и однесувањето на јавните личности кои мора 
да бидат предмет на критика и санкција доколку 
промовираат говор на омраза и поттикнување 
на насилство; условите во редакциите мора да 
се променат, односно не смее да има забрани 
за синдикално-колективна заштита; редакциите, 
односно медиумите мора да бидат посвесни за 
ризиците со кои се соочуваат нивните вработени 
и да им обезбедуваат заштита и безбедни услови 
за работа. 

Безбедноста на медиумите е главен предуслов 
за нивна слобода, а насилството, заканите и воз-
немирувањата на новинарите и на медиумските 
работници претставуваат, пред сè напад врз 
демократијата во општеството.

Заедно со другите професионални медиумски 
и новинарски организации, Советот за етика во 
медиумите - СЕММ континуирано ја повикува власта 
за заштита на правата на слободните медиуми и за 
поттик и промоција на слободата на изразување. 
Како граѓански сектор имаме важна улога и леги-
тимно право на јавноста да ѝ ги претставиме 

проблемите и пречките со кои се соочуваат ме-
диумите во своето работење. Учествуваме и во 
дискусиите за потребните измени и дополнувања 
на регулативата што ја засега и работата на 
медиумите, а повикуваме и на одговорност 
на институциите на системот кон медиумите. 
Активно ги набљудуваме случаите на насилство, 
закани и уцени кон медиумите и другите облици 
на загрозување на слободата на изразување, 
ставајќи се во одбрана на правата и интересите на 
новинарите и на медиумските работници.

Новинарите и медиумските работници имаат 
голема улога во почитувањето на професионалните 
стандарди, но кога се прават грешки апелираме 
власта тоа да не го искористува за наметнување 
нова контрола или за затворање на медиумите. 
Оттука, медиумската саморегулација се препо-
рачува како најдобар начин за одржување на 
професионалните и етичките стандарди, со што е, 
практично, единствениот систем што  има моќ да 
ја заштити вистинската слобода и независност на 
медиумите. 

Секоја форма на државен надзор, активности или 
закони со кои се инхибира независното работење 
на медиумите претставува закана и за безбедноста 
на новинарите. Саморегулацијата служи за да 
промовира и да одржува слобода и плурализам 
во медиумите преку дистанцирање на можноста 
за влијание од власта или други центри на моќ.  
Политичарите и јавните личности ги повикуваме 
да се воздржат од користење навредлив јазик и 
речник со закани кон новинарите и медиумските 
работници.

Марина Тунева – директорка на Советот за етика  
на медиумите во Македонија (СЕММ):
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VI. ШТО ПРЕЗЕМААТ 
ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА (НЕ)
БЕЗБЕДНОСТА НА НОВИНАРИТЕ 

Јавното обвинителство, согласно Уставот, е един-
ствен и самостоен државен орган кој ги гони 
сторителите на кривични дела и на други со закон 
утврдени казниви дела. При извршувањето на 
оваа функција, Јавното обвинителство е должно да 
постапува неселективно и непристрасно.

Сепак, со оглед на исклучителната важност на 
новинарската професија за вкупните демократски 
процеси во општеството, како и заради трендот 
на зачестеност на нападите врз новинари при 
извршувањето на нивните работни задачи, Јавното 
обвинителство посветува особено внимание на 
откривањето и санкционирањето на извршителите 
на овие кривични дела. Ваквиот пристап го 
овозможуваат и препораките на Советот на Европа 
и на бројни меѓународни организации. Во тој 
контекст, обвинителството се залага и за отворена 
соработка со професионалните новинарски 
здруженија, која во претстојниот период и натаму 
треба да се унапредува.

Меѓутоа, во насока на полесно откривање и 
санкционирање на извршителите на напади врз 
новинари, како и заради поефикасна заштита на 
безбедноста на новинарите, Јавното обвинителство 
ги охрабрува сите новинари кои биле жртви 
или сведоци на ваков напад, веднаш да го при-
јават настанот. Тоа значително ја олеснува иде-

нтификацијата на сторителите и овозможува да се 
обезбедат доказите за извршеното кривично дело.

За Министерството за внатрешни работи од огромно 
значење е, како воспоставувањето на квалитетна и 
тесна комуникација со медиумите, така и обезбедување 
сигурни услови за работа на новинарите и другите 
медиумски работници. Всушност МВР, односно 
актуелното раководство на институцијата, уште при 
почетокот на мандатот во 2017 година јасно даде до 
знаење дека таа соработка и комуникација се на 
самиот врв на агендата на активности што сакаме 
да ја реализираме во насока на реформирањето на 
полицијата и тоа го покажавме не само преку примерот 
со експедитивното расчистување на случаите на 
напади во периодот од 2017 година, туку истовремено 
ги интензивиравме соработката и дијалогот со прет-
ставниците на медиумските здруженија со цел да 
изградиме оптимален партнерски однос во интерес 
на јавноста и граѓаните.

Потпишавме меморандум за соработка со ЗНМ, 
а во изминативе две и пол години континуирано 
соработуваме и заеднички работиме во интерес на 
новинарите. Меѓу другите заеднички активности се 
и работилниците на кои учествуваат припадници 
на МВР и новинари, а во соработка со ОБСЕ и 
холандската Амбасада. Минатата година заеднички 
го изработивме Прирачникот за безбедност на 

Основно јавно обвинителство – Скопје
ноември 2019 година, Скопје 

Министерството за внатрешни работи
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новинарите за време на настани со висок ризик, 
а годинава работиме на протоколот за односи 
меѓу полициските службеници и медиумските 
работници. Сè во интерес на медиумските ра-
ботници и нивното безбедно и непречено извр-
шување на работните задачи.  Се разбира, тоа е 
процес кој бара постојана опсервација и ангажман, 
што, пак, ќе овозможи натамошно унапредување 

на позицијата на новинарството, секако и во делот 
на личната безбедност и заштита на луѓето што се 
занимаваат со оваа професија. 

Министерството за внатрешни работи, како и до 
сега, останува отворено за сите предлози и идеи 
на медиумските асоцијации, со заедничка работа и 
придонес да достигнеме уште повисоки стандарди. 

VII. НАЧИН НА ПОВЕДУВАЊЕ 
КРИВИЧНИ ПОСТАПКИ 

ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 
НА НОВИНАРИТЕ И НА 

МЕДИУМСКИТЕ РАБОТНИЦИ
Игор Марковски, адвокат     

Врз основа на податоците од регистарот на напа-
ди врз новинари од МВР, како и од регистарот 

на напади врз новинари на ЗНМ, очигледно е дека речи-
си сите регистрирани напади врз новинари, и во двата 
регистра, по соодветните пријави од оштетените 
– новинарите, не добиле институционално-правна 
разрешница со соодветен исход по сторителите на 
кривичните дела пред надлежен суд.

Освен тоа, новинарите – оштетените, кои биле 
нападнати од трети лица (вербално или физички), 
во најголем случај, освен пријавите во органите на 
прогон, МВР или ОЈО, тие не иницирале приватни 
супсидијарни тужби против сторителите на кри-
вичните дела како приватни тужители, или пак 
соодветни граѓански постапки за надомест на 

нематеријална или материјална штета против 
истите. 

Нејасни се причините зошто новинарите не ги 
презеле овие постапки, односно регистарот дава 
податоци дека нападнатите новинари поднеле 
кривични пријави како оштетени до ОЈО спрема 
сторителите (доколку им биле познати) и ОЈО или 
ги одбило пријавите со оправдание дека таквите 
кривични дела се водат по приватна тужба или сè 
уште предметите се во постапка заведени пред ОЈО.

Законот за кривична постапка ги класифицира 
нападнатите лица како оштетени, и правата на 
оштетените се утврдени согласно чл. 57 од ЗКП 
кој гласи:
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Права на оштетениот

Во кривичната постапка оштетениот ги има след-
ниве права: 
1. да биде запознаен со своите права;  
2. да го употребува својот јазик и писмо и право 

на помош од преведувач, односно толкувач 
доколку не го разбира јазикот на кој се води 
постапката;

3. да стави предлог за остварување на имотно-
правното барање;

4.  да има полномошник;
5. да укажува на факти и да предлага докази;
6. да присуствува на доказното рочиште;
7.  да присуствува на главната расправа и да 

учествува во доказната постапка, како и да се 
произнесе по имотноправното побарување и 
по кривично-правниот настан;

8. по завршување на истражната постапка да ги 
разгледа списите и предметите што служат 
како доказ;  

9. да поднесе жалба под условите предвидени 
со овој закон; 

10. да поднесе предлог за гонење и приватна 
тужба согласно со одредбите на Кривичниот 
законик;  

11. да биде известен за непреземање или за 
секое откажување од кривично гонење од 
страна на јавниот обвинител;  

12. да изјави жалба до повисокиот јавен обвинител 
против одлуката на јавниот обвинител со 
која тој се откажува од кривично гонење, под 
условите предвидени со овој закон;  

13. да побара враќање во поранешна состој-
ба; 

14. да му се почитува правото на приватност; и
15. да учествува во постапката за медијација на 

начин и под услови определени со овој закон.

Како објаснување, оштетеното лице не е странка во 
кривичната постапка и има својство на спореден 
процесен субјект. Меѓутоа, доколку оштетениот 
добие соодветна правна помош дека кривичното 
дело кое го претрпел од трето лице е дело кое не 
се води по службена должност, истото лице како 
оштетено има права на приватен тужител, односно 
има права да биде странка во постапка, кои се 
утврдени согласно чл. 65 од ЗКП кој гласи:

Како објаснување на горенаведената одредба, 
приватниот тужител е овластен тужител за кри-
вичните дела што се гонат по приватна тужба и тој 
ги има сите права што ги има и јавниот обвинител 
во постапувањето, кога гонењето е по службена 
должност или по предлог. Но, приватниот тужител 
ги нема истите обврски како јавниот обвинител, 
бидејќи не го опфаќа начелото на легалитет, туку 
одлуката дали ќе гони или не зависи од неговата 
диспозиција. Постои разлика помеѓу правата што  
ги има приватниот тужител и оние што ги има 
јавниот обвинител како државен орган.

Од друга страна, начинот на поведување на 
постапката, доколку одреден новинар е нападнат, 
е предвиден со чл. 58 од ЗКП. Цениме дека оваа 
одредба е јасна за читателите и е сеопфатна за 
сите права што би ги имал секој новинар, доколку 
биде нападнат при вршење на својата работа. 
Но од друга страна, побитен е фактот за начинот 
на иницирање на кривичната постапка, која  
е утврдена согласно чл. 58 од ЗКП, кој гласи:

Права на приватниот тужител

Приватниот тужител според одредбите на овој 
закон ги има истите права што ги има јавниот 
обвинител, освен оние што му припаѓаат на јавниот 
обвинител како на државен орган.
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Поднесување предлог и приватна тужба

1. За кривичните дела за кои се гони по предлог 
или по приватна тужба, предлогот или тужбата се 
поднесуваат во рок од три месеци од денот кога 
лицето овластено за поднесување на предлогот 
или на приватната тужба узнало за кривичното 
дело и за сторителот;

2. Ако е поднесена приватна тужба поради кривично 
дело навреда, обвинетиот до завршувањето 
на главната расправа и по истекот на рокот од 
ставот (1) на овој член може да поднесе тужба 
против тужителот кој истовремено му ја возвратил 
навредата (противтужба). Во ваков случај судот 
донесува една пресуда;

3. Предлог за гонење се поднесува до надлежниот 
јавен обвинител, а приватна тужба до надлежниот 
суд;

4. Ако самиот оштетен поднесе кривична пријава или 
стави предлог за остварување на имотноправно 
барање во кривичната постапка, ќе се смета дека 
со тоа ставил предлог за гонење;

5. Кога оштетениот поднел кривична пријава или 
предлог за гонење, а во текот на постапката ќе 
се утврди дека станува збор за кривично дело за 
кое се гони по приватна тужба, пријавата, односно 
предлогот ќе се смета како навремена приватна 
тужба ако е поднесена во рокот предвиден за 
приватна тужба. Навремено поднесената приватна 
тужба ќе се смета како навремено поднесен 
предлог на оштетениот, ако во текот на постапката 
се утврди дека се работи за кривично дело за кое 
се гони по предлог.

Врз основа на истата одредба, секој нападнат 
новинар, треба да пријави во органот за прогон 
– МВР, за претрпените напади, при што МВР 
презема службени дејствија со цел пронаоѓање на 

сторителот на делото, класифицирање на делото, 
констатирање дали има оштетување на жртвата – 
оштетениот, како и опис на фактичката состојба на 
настанот. Доколку е делото со потешки последици 
кон животот, телото и здравјето на нападнатиот, 
МВР презема службени дејствија со притворање 
на сторителот на делото, како и со поднесување 
предлог за кривично гонење по службена должност 
до надлежното основно јавно обвинителство. 

Токму во оваа одредба се наоѓа разликата на видот 
на постапката, како и видот на кривичното дело. А тоа 
е дали се води постапка по службена должност или 
по приватна тужба, во сопствена режија од страна 
на оштетениот-нападнатиот. Одредбата од чл. 58 од 
ЗКП дава правна насока за кривичните дела со чие-
што сторување се повредуваат или се загрозуваат 
личните интереси на поединецот, гонењето е оста-
вено на диспозиција на засегнатото лице. Правото  
за поднесување приватна тужба или давање предлог 
за гонење е временски ограничено за лицето кое 
може да се јави во улога на приватен тужител (ако 
делото се гони по приватна тужба според одредбите 
на КЗ) или оштетен кој иницира кривично гонење со 
поднесување предлог до јавниот обвинител (за дела 
што според КЗ се гонат по предлог). Рокот изнесува  
три месеци откако лицето дознало за стореното 
кривично дело и за неговиот сторител. Рокот 
тече откако обете околности му станале познати 
на лицето: објективна околност - дека е сторено 
кривично дело со кое тоа е оштетено; и субјективна 
околност - идентитетот на лицето кое се смета за 
негов сторител.

Дополнително, правата на оштетените и приватни 
тужители, Законот за кривична постапка ги третира 
токму во делот од глава 5 од Законот за кривична 
постапка, во смисла на одредбите од чл. 62 од ЗКП, 
кој гласи:
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Откажување од предлогот, односно приватната тужба

1. Оштетениот и приватниот тужител можат со своја 
изјава до судот пред кој се води постапката да се 
откажат од предлогот, односно приватната тужба 
до завршувањето на главната расправа. Во тој 
случај тие го губат правото повторно да поднесат 
предлог односно приватна тужба.

2. Доколку оштетениот се откаже од предлогот, 
односно приватната тужба до започнување на 
главната расправа, судот донесува решение за 
запирање на постапката, а доколку се откаже 
од започнување до завршување на главната 
расправа, судот донесува одбивателна пресуда 
(член 402, став 3).

Оштетениот и приватниот тужител автономно 
располагаат со правото на даден предлог за 
гонење, односно поднесена приватна тужба, на 
начин што нивната положба е тоа што не само 
започнувањето на постапката, туку и нејзиниот тек 
зависи од волјата и дејствијата што ќе ги преземе 
оштетениот, односно приватниот тужител. Тие мо-
жат во текот на главната расправа да се откажат 
од поднесениот предлог, односно од приватната 
тужба, на начин што приватниот тужител може да 
се откаже од тужбата изречно – кога во писмена 
форма или на записник пред судот ќе изјави 
дека се откажува од своето право на тужба или 
молкум – кога приватниот тужител нема да дојде 
на главната расправа, иако е уредно повикан 
или поканата не можела да му се врачи поради 
непријавување до судот на промената на адресата 
или престојувалиштето. Во таков случај, судот 
претпоставува дека тој е незаинтересиран да гони 
(чл. 63, ст.1 од ЗКП). 

Оштетениот пак, може да се откаже од дадениот 
предлог за гонење само изречно, доколку така 

сака, со тоа тој го губи правото повторно да 
поднесе предлог за гонење, односно приватна 
тужба за истото кривично дело. 

Согласно чл. 63, чл. 64 и чл. 65 од ЗКП, законодавецот 
им дал права на оштетениот и на приватниот тужител 
за текот на постапката и за правните последици во 
истата постапка. Овие одредби се важни, пред сè, за 
застапниците на новинарите во постапка, но и тие како 
странки треба да бидат свесни за нивната содржина.

Член 63
Недоаѓање на приватниот тужител на главна 
расправа

(1) Ако приватниот тужител не дојде на главната 
расправа иако е уредно повикан, или поканата не 
можела да му се врачи поради непријавување до 
судот за промената на адресата на живеалиштето, 
односно престојувалиштето ќе се смета дека се 
откажал од тужбата.
(2) Претседателот на советот или судијата поединец  
ќе му дозволи враќање во поранешната состојба  
на приватниот тужител кој од оправдани причини не 
можел да дојде на главната расправа или навремено 
да го извести судот за промената на адресата на 
живеалиштето, односно престојувалиштето, ако во 
рок од осум дена по престанувањето на пречката 
поднесе молба за враќање во поранешната состојба.
(3) По истекот на три месеци од денот на про-
пуштањето не може да се бара враќање во пора-
нешната состојба.
(4) Против решението со кое се дозволува враќање 
во поранешната состојба не е дозволена посебна 
жалба.

Член 64
Право на предлагање докази, увид во списи и дру-
ги права
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(1) Оштетениот и приватниот тужител имаат право 
во текот на постапката да укажат на сите факти и да 
предложат докази што се од важност за утврдување 
на кривичната одговорност и имотноправното 
барање.
(2) На главната расправа тие имаат право да 
предлагаат докази, да им поставуваат прашања 
на обвинетиот, на сведоците и на вештаците, да 
изнесуваат забелешки и објасненија во поглед на 
нивните искази да даваат други изјави и да ставаат 
други предлози.
(3) Оштетениот и приватниот тужител имаат право 
да ги разгледуваат списите и да ги разгледуваат 
предметите што служат како доказ. На оштетениот 
може да му се забрани разгледувањето на списите 
додека не биде испитан како сведок.
(4) Јавниот обвинител и судот ќе ги запознаат оште-
тениот и приватниот тужител со правата наведени 
во ставовите (1), (2) и (3) на овој член.

Извршувањето на кривично дело предизвикува 
низа последици, односно имотна штета кај едно 
или повеќе физички или правни лица. Затоа, 
покрај санкционирањето на извршувањето на 
кривичното дело преку казнувањето на него-
виот сторител, се поставува и прашањето на 
обесштетување на оштетениот со подмирување 
на неговото имотноправно барање, бидејќи покрај 
интересот што оштетениот го има за казнување на 
сторителот на кривичното дело, тој има и интерес 
да бидат решени и неговите имотни интереси кои 
се повредени или загрозени со извршувањето на 
кривичното дело. 

Во таа насока, постапката за остварување на 
имотноправно барање во кривичната постапка 

претставува посебен вид постапка која е при-
дружна постапка на кривичната постапка, односно 
едновремено решавање на граѓанската со кри-
вичната работа, од причина што граѓанската работа 
во овој случај произлегува од извршеното кривично 
дело, но и заради принципите на целисходност и 
економичност во постапката. 

Оштетениот своето имотноправно побарување 
многу побрзо и поедноставно ќе го оствари во 
кривичната постапка, а неговите трошоци ќе 
бидат далеку помали. 

Меѓутоа, судот покрај одлучување по имотно-
правното барање на оштетениот во текот на кри-
вичната постапка, носи и одлука за превенција  
на криминалитетот воопшто, затоа што задол-
жувањето на сторителот на кривичното дело 
на оштетениот да му ја надомести штетата што 
ја предизвикал заедно со изречената казна за 
стореното дело секако дека превентивно ќе вли-
јае не само кај него, туку и кај сите останати 
сторители на кривични дела. Оваа точка е повеќе  
да речеме можност за самиот оштетен или приватен 
тужител, а секако не е задолжителна обврска за 
судот. Во таа смисла, оштетениот има право сво-
ето имотноправно побарување да го насочи во 
посебна парнична граѓанска постапка за надомест 
на штета. За разлика од имотноправното барање 
за кое судот не мора секогаш да одлучува во кри-
вичната постапка, доколку тоа би ја одолжувало 
постапката, за одземање на имотна корист се 
одлучува исклучиво во кривична постапка.

Имотноправните побарувања се утврдени во гла-
ва 11 од Законот за кривична постапка, каде што е 
предвиден поимот на имотноправното побарување 
на оштетениот, начинот на неговото предјавување 
во кривичната судска постапка, кој е овластен за 
истото побарување да го предјавува и како судот 

ИМОТНОПРАВНО (ОШТЕТЕНО) ПОБАРУВАЊЕ
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расправа по истото барање за имотноправно 
побарување. Одредбите од чл. 110 од ЗКП до чл. 120 
од ЗКП го третираат имотноправното побарување 
во кривичната постапка:

Член 110
Расправање на имотноправно барање и негов 
предмет, каде што

(1) Имотноправно барање што настанало поради 
извршување на кривично дело ќе се расправи по 
предлог од овластените лица во кривична постапка, 
ако со тоа значително не би се одолжувала оваа 
постапка.
(2) Имотноправно барање може да се однесува на 
надоместок на штета, на враќање предмети или на 
поништување на определена правна работа.
(3) Имотноправното барање од ставот (2) на овој 
член, во случај на осигурување, оштетениот може 
да го поднесе и спрема осигурително друштво.

Член 111
Овластени лица за поднесување на имотноправно 
барање

(1) Имотноправно барање во кривична постапка 
може да поднесе лице кое е овластено да го 
остварува таквото барање во спор.
(2) Кога барањето од ставот (1) на овој член 
го поднесува жртвата на кривичното дело, во 
барањето ќе наведе дали остварила надоместок 
или поднела барање согласно со членот 53, став (1) 
од овој закон.

Член 112
Поднесување на имотноправно барање

(1) Имотноправно барање во кривична постапка 
се поднесува до органот до кој се поднесува 

кривичната пријава или до судот пред кој се води 
постапката.
(2) Барањето може да се поднесе најдоцна до 
завршувањето на главната расправа пред прво-
степениот суд.
(3) Овластеното лице е должно да го наведе своето 
барање според видот и висината и да поднесе 
докази.
(4) Ако овластеното лице не поднесе имотноправно 
барање во кривичната постапка до поднесување 
на обвинението, ќе се извести дека може тој 
предлог да го поднесе до завршувањето на глав-
ната расправа.

Законодавецот предвидел постоење на два услова 
за да може во кривичната постапка да се расправа 
за имотноправното барање и тоа првиот услов е да 
биде поднесен предлог за имотноправно барање  
од страна на овластените лица во кривичната 
постапка, што значи дека судот не одлучува за 
имотноправно барање по службена должност, и 
вториот услов е со одлучувањето за имотноправ-
ното барање значително да не се одолжува 
кривичната постапка. 

Судската пракса во РСМ укажува дека најголемиот дел 
од имотноправните барања се однесува на надомест 
на штета, материјална или нематеријална штета.

Предлог за остварување на имотноправно бара-
ње во кривичната постапка може да поднесе 
само лице кое има овластување да остварува 
такво барање во спор и тоа е лицето коешто е 
оштетено со кривичното дело, односно жртвата 
на кривичното дело, меѓутоа може да поднесе 
и друго лице чие лично или имотно право е 
повредено или загрозено со кривичното дело. 
Предлог за остварување на имотноправно ба-
рање може да поднесе и правно лице доколку 
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со сторување на кривичното дело му е нанесена 
некаква штета. 

Приватниот тужител во кривичната постапка може 
да си го оствари своето имотноправно оштетено 
побарување. Истото се предјавува во самата тужба, 
оправдано и определено со соодветни наводи и 
докази (медицинска документација, медицинско 
вештачење, машинско вештачење. . .). Диспозитивот 
на истото барање е прецизиран на таков начин од 
причина што постапката е по барање на тужителот-
оштетениот и истиот располага со своите барање 
пред судот.

Од друга страна, оштетениот кој претрпел одредена 
штета со извршувањето на кривичното дело врз 
него и постапката се води по службена должност, 
има право да си го предјави во кривичната 
постапка своето имотноправно побарување, 
определено со основ и висина, или пак да го 
предјави и да биде упатен во посебна граѓанска 
постапка на спор. Основот за водење граѓанска 
парница се правните факти врз основа на кои се 
темели имотноправното барање. Упатувањето 
на оштетениот на остварување на тоа право во 
граѓанска парница е само укажување на оштетениот 
на постоење на друг правен пат по кој може да го 
оствари своето право. 

Како резиме, безбедноста на новинарите врз ос-
нова на горенаведениот начин на водење и тек на 
постапка, укажува на тоа дека во најголем дел од 
случаите, новинарите мораат да водат постапка по 
приватна тужба. Тоа значи, да го пријават случајот 
во МВР или ОЈО веднаш непосредно по кривичниот 
настан, да се упатат на соодветна медицинска 
помош во медицинска установа доколку претрпеле 
повреди по телото и здравјето или доколку одредени 
подвижни предмети (камери...) им се одземени 

или уништени, веднаш да ги известат соодветните 
органи и последователно по утврдување на иден-
титетот на сторителот на кривичното дело од страна 
на органите на прогон, да се консултираат со 
професионална стручна правна помош-адвокати, со 
цел да иницираат приватна тужба против сторителот 
на кривичното дело.

Од оваа перспектива, со ова правно објаснување 
на кривична постапка, оштетените се обесхра-
бруваат, како морално, така и финансиски, да бидат 
ставени во позиција за секој напад да се ангажира 
себеси лично (логистички и финансиски) за воде-
ње постапка. Поради природата на работата на 
новинарите и секојдневното излегување на терен со 
цел да се добијат навремени и брзи информации од 
одредени теми и настани, новинарите се изложени 
секојдневно на потенцијални ризици и можни 
напади и конфликти. Според тоа, разбирливо е дека 
доколку одреден новинар е нападнат да речеме 3-4 
пати во месецот, дека тој не би имал мотивација да 
ги процесира тие напади самостојно во постапка, 
без притоа да има помош од државата, преку инсти-
туциите надлежни за овие постапки.

Поради тоа, а посебно поради европската регу-
латива и како ова прашање е уредено по европски-
меѓународни закони, неопходно и потребно е 
законодавецот кај нас да донесе посебна глава во 
Кривичниот законик, за напади и постапки против 
новинари како службени лица. Во таа смисла, 
безбедноста на секој новинар ќе биде утврдена 
посебно, согласно КЗ, како и согласно ЗКП и 
новинарите би имале целосна инстуционална 
заштита на своите права. Со таква улога, новинарите 
ќе имаат морална сатисфакција како оштетени и 
жртви, во кривичниот прогон против сторителите на 
кривичните дела. Приоритетно за нив, верувам, како 
и за секој од нас, е сторителот на делото да биде 
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соодветно казнет со кривична санкција согласно 
законот.

Прашањето за имотноправно побарување на секој 
оштетен е ирелевантно на кој начин ќе се води, дали 
преку службена постапка (кривична), со предлог 
или во посебна граѓанска постапка за надомест на 
штета. Тоа е веќе лична перцепција и доживување 
на секој оштетен лично.

Добро е што ЗНМ и новинарскиот синдикат имаат 
иницијатива за измена на КЗ во оваа насока и затоа 
потребно е законодавецот во РСМ да ги препознае 
проблемите што новинарите ги трпат и негативниот 
исход во постапките и со тоа да се направат измени 
на Законот како мерка со која ќе се подобри 
безбедноста на новинарите и на медиумските ра-
ботници.

VIII. НАСЛОВИ ВО МЕДИУМИТЕ: 

• Новинарите во Македонија с танаа прва и крвава вес т
• Новинар нападнат со дршка од знаме
• Нападнати новинари на протес тот „За заедничка Македонија“
• Нападнати новинари кај Порта Македонија
• Во Собранието нападнати и новинари, сниматели и фоторепортери
• Нападите врз новинарите да бидат третирани како напади врз с лу жбени лица
• ОБСЕ: Нападот врз новинарите е напад врз демократијата
• Обвинителството нема покренато нит у едно обвинение за насилства врз новинарите
• ЗНМ и МРВ со раз лични оценки за нападите врз новинарите
• ЗНМ и ССНМ: Нападите врз новинарите да бидат третирани како напади врз слу жбени 

лица
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Секој напад врз новинарите претставува напад врз јавниот интерес, демократијата и правата на сите граѓани.
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