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Главниот заклучок од настанот беше дека само преку
конкретни измени на Кривичниот законик со давање
на надлежност на обвинителството да постапуваат по
службена должност и преку зголемување на казните
кон напаѓачите, системски ќе се подобри безбедноста
и политиката на неказнивост кон новинарите и
медиумските работници. Додека се одвиваше
настанот, се одѕва Министерството за правда на
социјалните медиуми со укажување дека
Кривичниот законик, заедно со ЗНМ и
новинарскиот синдикат, набрзо ќе биде
ревидиран со цел зголемување на безбедноста на
новинарите. Во објавата Министерството
дополнително забележи дека новите закони не се
толку потребни колку што е нужно поефикасно
постапување од страна на надлежните институции за
истрага и санкција на нападите кон новинарите.

На вебинарот учествуваа триесетина учесници и
тоа група на новинари, претставници од  Владата
на Северна Македонија и Министерството за
правда, Советот на Европа, од Основното јавно
обвинителство и адвокати кои застапуваат
новинари пред судовите. Свое видео обраќање
имаше Бојан Маричиќ Министерот за правда а во
воведниот дел имаше и говор Патрик Пенинкс,
Раководител на секторот за информатичко
општество, Совет на Европа. Исто така учество на
вебинарот имаше и Сашо Рајчев, шефот на
основното Јавно обвинителство во Скопје со
новинари кои ја следат проблематиката на
безбедност како и странски експерт во делот на
медиумското право.

Една од целите на овој настан беше да се дебатира
за начините како да се изнајдат решенија за
институционална заштита на новинарите и
медиумските работници а со тоа и да се придонесе





во процесот на консултации предводени од
Министерството за правда за измена на Кривичниот
законик.

Министерот Маричиќ во своето излагање
потенцираше дека Министерството за Правда веќе
започнало постапка за изготвување на нов
Кривичен законик со бараните измени во кој ќе
бидат вметнати и кривични дела со кои ќе се
подигне нивото на заштита на новинарите но и
општо на медиумските работници. 

-За изготвување на квалитетен текст во законот веќе
одржавме состанок со претставниците од
новинарската фела и новинарските здруженија,
вклучително и Здружението на новинари на
Македонија и Синдикатот. Нивните предлози секако
се добредојдени бидејќи само преку отворен дијалог
токму со новинарите ќе можеме да донесеме нов
закон кој дополнително ќе ги заштити слободно да си
ја извршуваат одговорната работа, а сите оние кои ќе
се обидат да ги заплашуваат или пак физички и
вербално да ги напаѓаат новинарите односно
медиумските работници, ригорозно да се казнуваат –
истакна министерот Маричиќ.

Патрик Пенинкс, од Советот на Европа упати
честитки за овој мултилатерален процес помеѓу
важно засегнати страни, власта, министерствата и
новинарите. Тој истакна дека досега сме биле
навикнати за вакви важни теми на унилатерални
решенија кои се покажале дека биле
нефункционални.

-Ја поздравувам иницијативата за ваков тип на
вебинар каде имаме можности заеднички да
дискутираме за имплементацијата на Кривичниот
законик во Северна Македонија и да ги





идентификуваме оние специфични одредби во
законот кои би ја уредиле и унапредиле гаранцијата и
безбедноста на новинарите. Како што се зголемува
бројот на закани годишно, притисокот врз
новинар(к)ите се продлабочува. Овој облик на
притисок се здоби и со специфични родови нијанси во
нападите против новинарките, кои се покажаа
претежно родово пристрасни, како онлајн така и
офлајн. Поради тоа силно верувам дека во ваквата
заедничка дискусија со вас, засегнатите страни и
странските експерти ќе отвориме заеднички дијалог
во интерес на унапредување на правната заштита на
новинарите и новинарството во Северна Македонија-
рече Пенинкс.

Претседателот на Здружението на новинари на
Македонија, Младен Чадиковски во своето
обраќање потенцираше дека новинарите и
медиумските работници играат клучна улога како
чувари на јавниот интерес, а новинарската
професија е важен дел на секое демократско
општество.

-Актуелниот тренд на напади врз новинари воопшто
не ми се допаѓа, ми се чини дека влегуваме во една
фаза на демократска рецесија, уште повеќе што евро
перспективите на глобален план, поради проблемот
со Бугарија се затвораат. Не би сакале да видиме
ретроградни процеси, а овој тренд упатува на тоа.
Важно е да се истакне дека неказнивоста неминовно
води кон самоцензура или цензура, го ограничува
просторот за слободни медиуми и ја лишува јавноста
од правото да биде информирана-додаде
Чадиковски.

Фиљана Кока, искуснa новинарка од МРТВ додаде
дека „Потребни се нови и соодветни законски
одредби и нова клима погодна за медиуми кои ги





подржуваат демократските процеси. Властите беа и
се повикани да се вложат во креирање безбедност за
новинарите да можат слободно и независно да ја
вршат својата работа без да биде извршен било
каков притисок за тоа што известуваат, ЗНМ и
новинарите нема да се откажат од тоа”.

Колегата Васко Маглешов, новинар од ПРИЗМА/
Истражувачки онлајн медиум, во својот панел
потенцираше дека е потребна едукација на идните
судии и јавни обвинители да бидат сензибилизирани
за значењето на новинарската работа со тоа што во
рамки на обуките би се вовеле, односно прошириле
предметни програми за слобода на говор и
изразување и за важноста на новинарската
професија во демократските процеси.

Шефот на основното јавно обвинителство, Сашо
Рајчев, исто така еден од панелистите во своето
обраќање на вебинарот ја истакна поддршката на
овој процес од страна на обвинителството и даде
краток осврт на одговорите на Кривичното право
за заштита на новинарите во Северна
Македонија.  Рајчев потенцираше дека за
суштински да се направат промените потребно ќе
биде да се зголемат ресурсите на
обвинителството.

Во својство на меѓународен експерт, Џонатан
Прајс, адвокат во „Doughty Street Chambers’’,
Велика Британија во своето излагање сподели
неколку компаративни случаи од адвокатската
пракса во контекстот на безбедноста на
новинарите. Тој потенцираше дека проблемот не е
во самите закони, туку во нивната имплементација.
На крајот препораката е дека потребна е едукација и
ревидирање на целокупните елементи на
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правосудниот систем и секако заеднички здружено
дејствување од страна на сите засегнати страни.

Вебинарот беше организиран од страна на
Здружението на новинарите на Македонија во рамки
на акцијата која е дел од „Horizontal Facility за
Западен Балкан и Турција II“, заедничка програма на
ЕУ/Советот на Европа, имплементирана од Советот
на Европа која има за цел да им асистира на
корисниците во регионот на Западен Балкан и
Турција во усогласувањето со стандардите на
Советот на Европа и acquis на Европската Унија во
рамки на процесот на нејзино проширување, онаму
каде што тоа е применливо.
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https://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwww.slobodenpecat.mk%2Fznm-najaveni-zakonski-izmeni-za-pogolema-bezbednost-na-novinarite%2F&name=%D0%97%D0%9D%D0%9C%3A%20%D0%9D%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwww.slobodenpecat.mk%2Fznm-najaveni-zakonski-izmeni-za-pogolema-bezbednost-na-novinarite%2F&title=%D0%97%D0%9D%D0%9C%3A%20%D0%9D%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.slobodenpecat.mk%2Fznm-najaveni-zakonski-izmeni-za-pogolema-bezbednost-na-novinarite%2F&text=%D0%97%D0%9D%D0%9C%3A%20%D0%9D%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5
mailto:?subject=%D0%97%D0%9D%D0%9C:%20%D0%9D%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5&BODY=https://www.slobodenpecat.mk/znm-najaveni-zakonski-izmeni-za-pogolema-bezbednost-na-novinarite/
https://www.youtube.com/watch?v=ANaHz4bU3k8


Швајцарскиот претставник на Евровизија мета на критики по неговиот

гест во знак на благодарност кон Албанија

ВИДЕО+ФОТО | Една од „ураганките“ се вљуби во младиот Италијанец:

„Многу е убав, веднаш би се омажила за него“



https://www.slobodenpecat.mk/shvajczarskiot-pretstavnik-na-evrovizija-meta-na-kritiki-po-negoviot-gest-vo-znak-na-blagodarnost-kon-albanija/
https://www.slobodenpecat.mk/shvajczarskiot-pretstavnik-na-evrovizija-meta-na-kritiki-po-negoviot-gest-vo-znak-na-blagodarnost-kon-albanija/
https://www.slobodenpecat.mk/video-foto-edna-od-uragankite-se-vlubi-vo-mladiot-italijanecz-mnogu-e-ubav-vednash-bi-se-omazhila-za-nego/
https://www.slobodenpecat.mk/video-foto-edna-od-uragankite-se-vlubi-vo-mladiot-italijanecz-mnogu-e-ubav-vednash-bi-se-omazhila-za-nego/
https://www.slobodenpecat.mk/silva-ja-zdrma-sofija/


Силва ја здрма Софија

ВИДЕО: Снимката од дете мигрант, кое плива на пластични шишиња и

неутешно плаче го потресе светот

Каква награда следува за победникот на Евровизија?



https://www.slobodenpecat.mk/silva-ja-zdrma-sofija/
https://www.slobodenpecat.mk/video-snimkata-od-dete-migrant-koe-pliva-na-plastichni-shishina-i-neuteshno-plache-go-potrese-svetot/
https://www.slobodenpecat.mk/video-snimkata-od-dete-migrant-koe-pliva-na-plastichni-shishina-i-neuteshno-plache-go-potrese-svetot/
https://www.slobodenpecat.mk/kakva-nagrada-sleduva-za-pobednikot-na-evrovizija/
https://www.slobodenpecat.mk/kakva-nagrada-sleduva-za-pobednikot-na-evrovizija/
https://www.slobodenpecat.mk/srbite-hit-na-soczijalnite-mrezhi-po-sinokeshnata-evrovizija-od-ovaa-godina-ke-odime-vo-makedonija-na-odmor/


Србите хит на социјалните мрежи по синоќешната Евровизија: Од оваа

година ќе одиме на одмор во Македонија

Д-р Никола Пановски: Граѓаните да не се трошат и да не проверуваат

антитела по вакцинација

ФОТО | Девојките ширум светот „фрлија око“ на фронтменот на

италијанскиот бенд: Евровизискиот победник Дамиано Давид има

девојка



https://www.slobodenpecat.mk/srbite-hit-na-soczijalnite-mrezhi-po-sinokeshnata-evrovizija-od-ovaa-godina-ke-odime-vo-makedonija-na-odmor/
https://www.slobodenpecat.mk/d-r-nikola-panovski-graganite-da-ne-se-troshat-i-da-ne-proveruvaat-antitela-po-vakczinaczija/
https://www.slobodenpecat.mk/d-r-nikola-panovski-graganite-da-ne-se-troshat-i-da-ne-proveruvaat-antitela-po-vakczinaczija/
https://www.slobodenpecat.mk/foto-devojkite-shirum-svetot-frlija-oko-na-frontmenot-na-italijanskiot-bend-evroviziskiot-pobednik-damiano-david-ima-devojka/
https://www.slobodenpecat.mk/foto-devojkite-shirum-svetot-frlija-oko-na-frontmenot-na-italijanskiot-bend-evroviziskiot-pobednik-damiano-david-ima-devojka/


Вакцината на Синофарм како ќор-фишек: Во Србија петтина од

вакцинираните со неа не развиле антитела

ЕУ продаде седми
пакет заеднички
обврзници

Стефоска:
Културата e
движечка сила која
ги отвора границите
што ги затвори
вирусот

СЗО нема пари за
да одговори на
пандемијата како
што треба

Царовска:
Партиските и
личните интереси
да се тргнат
настрана од
образованието

Австрија забрани
директни летови и
туристички посети
од Британија
поради индиската
мутација на
коронавирусот

Ганиу сака да се
кандидира за втор
мандат, но за тоа
ќе решаваат
лидерот и органите
на ДУИ

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР



https://www.slobodenpecat.mk/vakczinata-na-sinofarm-kako-kor-fishek-vo-srbija-pettina-od-vakcziniranite-so-nea-ne-razvile-antitela/
https://www.slobodenpecat.mk/vakczinata-na-sinofarm-kako-kor-fishek-vo-srbija-pettina-od-vakcziniranite-so-nea-ne-razvile-antitela/
https://www.slobodenpecat.mk/eu-prodade-sedmi-paket-zaednichki-obvrzniczi/
https://www.slobodenpecat.mk/eu-prodade-sedmi-paket-zaednichki-obvrzniczi/
https://www.slobodenpecat.mk/stefoska-kulturata-e-dvizhechka-sila-koja-gi-otvora-graniczite-shto-gi-zatvori-virusot/
https://www.slobodenpecat.mk/stefoska-kulturata-e-dvizhechka-sila-koja-gi-otvora-graniczite-shto-gi-zatvori-virusot/
https://www.slobodenpecat.mk/szo-nema-pari-za-da-odgovori-na-pandemijata-kako-shto-treba/
https://www.slobodenpecat.mk/szo-nema-pari-za-da-odgovori-na-pandemijata-kako-shto-treba/
https://www.slobodenpecat.mk/czarovska-partiskite-i-lichnite-interesi-da-se-trgnat-nastrana-od-obrazovanieto/
https://www.slobodenpecat.mk/czarovska-partiskite-i-lichnite-interesi-da-se-trgnat-nastrana-od-obrazovanieto/
https://www.slobodenpecat.mk/avstrija-zabrani-direktni-letovi-i-turistichki-poseti-od-britanija-poradi-indiskata-mutaczija-na-koronavirusot/
https://www.slobodenpecat.mk/avstrija-zabrani-direktni-letovi-i-turistichki-poseti-od-britanija-poradi-indiskata-mutaczija-na-koronavirusot/
https://www.slobodenpecat.mk/ganiu-saka-da-se-kandidira-za-vtor-mandat-no-za-toa-ke-reshavaat-liderot-i-organite-na-dui/
https://www.slobodenpecat.mk/ganiu-saka-da-se-kandidira-za-vtor-mandat-no-za-toa-ke-reshavaat-liderot-i-organite-na-dui/


Име* Е-маил Вебсајт

Зачувајте го моето име, е-пошта и веб-страница во овој
прелистувач за следниот пат.

ИСПРАТИ КОМЕНТАР

Вашиот коментар...

НАЈНОВО



https://adsdms.mk/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=127__zoneid=37__cb=6d50fc3afd__oadest=https%3A%2F%2Fslobodenpecat.online%2F


ЕУ продаде седми пакет заеднички обврзници
 25/05/2021 - 14:03  0



https://www.slobodenpecat.mk/eu-prodade-sedmi-paket-zaednichki-obvrzniczi/
https://www.slobodenpecat.mk/eu-prodade-sedmi-paket-zaednichki-obvrzniczi/#respond
https://www.slobodenpecat.mk/eu-prodade-sedmi-paket-zaednichki-obvrzniczi/
https://www.slobodenpecat.mk/slatko-zadovolstvo-galeta-so-jagodi/


Слатко задоволство: Галета со јагоди
 25/05/2021 - 14:01  0

Стефоска: Културата e движечка сила која ги отвора границите што ги затвори...
 25/05/2021 - 14:00  0
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https://www.slobodenpecat.mk/szo-nema-pari-za-da-odgovori-na-pandemijata-kako-shto-treba/


СЗО нема пари за да одговори на пандемијата како што треба
 25/05/2021 - 13:59  0

Царовска: Партиските и личните интереси да се тргнат настрана од образованието
 25/05/2021 - 13:56  0



https://www.slobodenpecat.mk/szo-nema-pari-za-da-odgovori-na-pandemijata-kako-shto-treba/
https://www.slobodenpecat.mk/szo-nema-pari-za-da-odgovori-na-pandemijata-kako-shto-treba/#respond
https://www.slobodenpecat.mk/szo-nema-pari-za-da-odgovori-na-pandemijata-kako-shto-treba/
https://www.slobodenpecat.mk/czarovska-partiskite-i-lichnite-interesi-da-se-trgnat-nastrana-od-obrazovanieto/
https://www.slobodenpecat.mk/czarovska-partiskite-i-lichnite-interesi-da-se-trgnat-nastrana-od-obrazovanieto/#respond
https://www.slobodenpecat.mk/czarovska-partiskite-i-lichnite-interesi-da-se-trgnat-nastrana-od-obrazovanieto/
https://www.slobodenpecat.mk/avstrija-zabrani-direktni-letovi-i-turistichki-poseti-od-britanija-poradi-indiskata-mutaczija-na-koronavirusot/


Австрија забрани директни летови и туристички посети од Британија поради индиската
мутација...
 25/05/2021 - 13:55  0

Ганиу сака да се кандидира за втор мандат, но за тоа ќе...
 25/05/2021 - 13:49  0



https://www.slobodenpecat.mk/avstrija-zabrani-direktni-letovi-i-turistichki-poseti-od-britanija-poradi-indiskata-mutaczija-na-koronavirusot/
https://www.slobodenpecat.mk/avstrija-zabrani-direktni-letovi-i-turistichki-poseti-od-britanija-poradi-indiskata-mutaczija-na-koronavirusot/#respond
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https://www.slobodenpecat.mk/gardijan-zdravstvoto-na-19-zemji-e-pred-kolaps-poradi-nedostig-na-kislorod/


Гардијан: Здравството на 19 земји е пред колапс поради недостиг на кислород
 25/05/2021 - 13:47  0

Уставниот суд одлучи во корист на штедачите: Сите имаат еднакви права при...
 25/05/2021 - 13:45  0



https://www.slobodenpecat.mk/gardijan-zdravstvoto-na-19-zemji-e-pred-kolaps-poradi-nedostig-na-kislorod/
https://www.slobodenpecat.mk/gardijan-zdravstvoto-na-19-zemji-e-pred-kolaps-poradi-nedostig-na-kislorod/#respond
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https://www.slobodenpecat.mk/ustavniot-sud-odluchi-vo-korist-na-shtedachite-site-imaat-ednakvi-prava-pri-oshteta/
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https://www.slobodenpecat.mk/ustavniot-sud-odluchi-vo-korist-na-shtedachite-site-imaat-ednakvi-prava-pri-oshteta/
https://www.slobodenpecat.mk/dvajcza-direktori-na-fondot-za-zdravstvo-se-podnovija-so-dva-avtomobili-po-czena-od-41-300-evra/


Двајца директори на Фондот за здравство се подновија со два автомобили по...
 25/05/2021 - 13:39  0

ВИ ПРЕПОРАЧУВАМЕ



https://www.slobodenpecat.mk/dvajcza-direktori-na-fondot-za-zdravstvo-se-podnovija-so-dva-avtomobili-po-czena-od-41-300-evra/
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https://www.slobodenpecat.mk/category/vi-preporachuvame/
https://www.slobodenpecat.mk/jaldz-veaposka-predolgo-se-molchi-za-mojot-sluchaj/


Јалдз Веапоска: Предолго се молчи за мојот случај
 25/05/2021 - 12:13  0

ВИДЕО: Се уште не се знае дали медицинските работници ќе добијат ваучери...
 25/05/2021 - 12:07  0



https://www.slobodenpecat.mk/jaldz-veaposka-predolgo-se-molchi-za-mojot-sluchaj/
https://www.slobodenpecat.mk/jaldz-veaposka-predolgo-se-molchi-za-mojot-sluchaj/#respond
https://www.slobodenpecat.mk/jaldz-veaposka-predolgo-se-molchi-za-mojot-sluchaj/
https://www.slobodenpecat.mk/video-se-ushte-ne-se-znae-dali-mediczinskite-rabotniczi-ke-dobijat-vaucheri-za-turizam/
https://www.slobodenpecat.mk/video-se-ushte-ne-se-znae-dali-mediczinskite-rabotniczi-ke-dobijat-vaucheri-za-turizam/#respond
https://www.slobodenpecat.mk/video-se-ushte-ne-se-znae-dali-mediczinskite-rabotniczi-ke-dobijat-vaucheri-za-turizam/


ФОТО+ВИДЕО | Дали последната Штафета на младоста го навести распадот на Југославија?
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Д-р Никола Пановски: Граѓаните да не се трошат и да не проверуваат...
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ВИДЕО | Андоновиќ: Судирот меѓу Москва и Западот се префрла во Белорусија?
 25/05/2021 - 10:19  0
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Се огласија организаторите на Евровизија: Дали навистина имало дрога во Зелената соба?
 25/05/2021 - 10:10  0

Родителите преку потписи со нов обид за реализација на иницијативата за референдум...
 25/05/2021 - 09:51  0
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Антиваксерите и цената што треба да се плати
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Прогресивен, но и кризен данок – разгледува Владата
 25/05/2021 - 07:39  0
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Секој со свои математики, но „една единица“ уште нема преодна оценка
 25/05/2021 - 07:33  0
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