
помеѓу

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) 
и

Министерството за внатрешни работи (МВР)

ПРЕАМБУЛА

Протоколот за соработка помеѓу Здружението на новинарите на Македонија и 
Министерството за внатрешни работи (во понатамошниот текст: ЗНМ и МВР) претставува 
договор за соработка во процесот на развивање, одржување и промовирање на добрите 
односи помеѓу медиумските работници и полициските службеници.

Согласно правото на граѓаните да бидат навремено и вистинито информирани, а со цел 
да се обезбедат услови за професионално постапување во ризични и високоризични настани 
и на медиумските работници и на полициските службеници, Здружението на новинари и 
Министерството за внатрешни работи ја зголемуваат и развиваат меѓусебната соработка 
преку нов документ. 

Потребата од овој Протокол е надополнување на веќе воспоставените релации меѓу 
ЗНМ и МВР, што се нотирани во Меморандумот за соработка од 27.12.2017 година, како и во 
Прирачникот за безбедност на новинари за време на настани од висок ризик, Прирачникот 
за етика во новинарството, Прирачникот за професионална, безбедна и етичка работа 
на снимателите во медиумите и бројните обуки и заеднички активности реализирани во 
изминатите две години.

Со желба за унапредување на односите меѓу медиумските работници и полициските 
службеници се донесува Протоколот кој ги дефинира взаемните заложби за професионално, 
одговорно и етичко постапување на двете засегнати страни без притоа да се наруши 
слободата на информирање и да се зачува улогата во градење на демократија и граѓанското 
општество, како и доследно почитување на принципите на доверливост на податоци (кои 
се почитуваат во насока на заштита на личниот интегритет на граѓаните, почитување на 
принципот на пресумпција на невиност, како и заради причини на водење на кривичната 
постапка и сл.).  

ПРОТОКОЛ ЗА СОРАБОТКА
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Потписниците на овој документ:

Имајќи ја предвид досегашната професионалната соработка помеѓу дел од медиумските 
работници и полициските службеници

Свесни за значењето на развојот на меѓусебните односи, но и за принципот дека 
полицијата е јавност и јавноста полиција

Поаѓајќи од одредбите на Законот за внатрешни работи кои се однесуваат на обврските 
на МВР за информирање на јавноста за прашања од неговата надлежност

Земајќи ги во предвид етичките принципи на Етичкиот кодекс на новинарите при ЗНМ 
кој промовира етично и професионално новинарство во интерес на јавноста

Следејќи ја целта на МВР за градење на довербата кај јавноста преку одговорно, 
транспарентно и активно комуницирање како еден од клучните предуслови за успешно 
дејствување 

Почитуваjќи ги Уставните одредби кои се однесуваат на правото на слободата на 
изразување и правото на јавноста да биде информирана,

Убедени во заедничкиот интерес за зајакнување на соработката преку спроведување 
на заеднички активности

Со желба за промоција и поттикнување на добрите, фер и коректни професионални 
односи

Охрабрени од остварениот напредок и евидентното подобрување на личната и 
професионална соработка

Користејќи ја подготвеноста за соработка на Министерството за внатрешни работи со 
граѓанскиот сектор и професионалните здруженија

се согласија на следниот

ПРОТОКОЛ

за односите помеѓу
полициските службеници и медиумските работници

Член 1

Министерството, во својата комуникација со јавноста и медиумските работници, секогаш 
ќе изнесува вистинити, точни и проверени информации, водејќи сметка за правичноста и 
почитувањето на законските ограничувања. Тоа подразбира и дејствување без каква било 
пристрасност и нееднаков третман кон поединци или групи. 

Министерството ќе комуницира на одговорен, конзистентен и недвосмислен начин, 
применувајќи јасни критериуми во сите ситуации на комуникација со јавноста и медиумските 
работници.
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Секој припадник на Министерството за внатрешни работи во својата комуникација 
и контакти со медиумските работници ќе се однесува со професионален интегритет и 
доследност, притоа водејќи сметка за интересите и правата на граѓаните.

Медиумски работници во својата комуникација и контакти со полициските службеници 
ќе ги почитуваат честа, угледот, достоинството и интегритетот на секој полициски 
службеник.

Член 2

Полициските службеници ќе овозможат  до најголема можна мера пристап до 
информации и места со цел исполнување на професионалните обврски на медиумските 
работници.

Полициските службеници во исклучителни ситуации нема да дозволат пристап на 
медиумските работници на места на кои ќе се наруши интегритетот, личната безбедност и 
сигурноста на медиумските работници се додека траат причините за таквото нарушување 
а во согласност со домашните закони и праксата на Европскиот суд за човекови права.

Медиумските работници ќе ги почитуваат укажувањата издадени од полициските 
службеници во таквите ситуации.

Член 3

На барање на полициските службеници, медиумските работници се должни да се 
легитимираат со службена легитимација, а полициските службеници во цивилна облека при 
преземањето службени дејствија се должни да се легитимираат на барање на медиумските 
работници.   

Во случај кога медиумските работници според професионалната обврска ќе треба да 
информираат од ризични и високо ризични настани ќе ги почитуваат безбедносните протоколи 
и надлежности на МВР во дадената ситуација, без при тоа да се наруши правото на медиумските 
работници за слобода на изразување како и правото за информирање на јавноста.

Член 4

Во случај кога медиумските работници од страна на полициски службеник ќе бидат 
попречени во извршување на своите професионални обврски, а при тоа сметаат дека им биле 
повредени правата за непречено извршување на работните задачи имаат право за тоа да ја 
известат јавноста, да се обратат до Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги 
и професионални стандарди но и да се обратат до ЗНМ кои може да побараат соодветна мерка 
од МВР доколку се утврди дека на медиумскиот работник му биле попречени правата. 

Член 5

Преку промовирање на меѓусебната соработка полициските службеници и медиумските 
работници ќе работат на намалување на можноста за создавање и ширење на дезинформации 
во јавноста.
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Член 6

Медиумските работници и полициските службеници ќе се грижат да се елиминираат 
сите фактори на говор на омраза и поттикнување на нетрпеливост по етничка, верска, 
сексуална, национална основа како и на политичка припадност.

Член 7

Здружението на новинари на Македонија и Министерството за внатрешни работи 
ќе превземаат активности за промоција и информирање на новинарите, полициските 
службеници и на јавноста за содржината и целите на протоколот.

ЗНМ и МВР ќе организираат соодветни обуки со цел промовирање и поттикнување на 
добрите односи помеѓу полициските службеници и медиумските работници.

Член 8

ЗНМ и МВР најмалку еднаш годишно ќе организираат состаноци за меѓусебно 
информирање и следење на спроведувањето на Протоколот.

Член 9

Двете страни може да предложат измени и дополнувања на овој протокол. Начинот и 
постапката за измени и дополнување на Протоколот е иста како и за неговото донесување.

Член 10

Протоколот се склучува на неопределено време. Било која страна може да се повлече 
од неговата имплементација, за што писмено ја информира другата страна со образложение 
и тоа најмалку 30 дена пред раскинувањето на Протоколот.

Член 11

Овој Протокол стапува на сила на денот на потпишувањето.

        

         

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗНМ МИНИСТЕР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Младен Чадиковски Оливер Спасовски
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