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I. ВОВЕД 
 

Слободата на изразување е основно човеково право кое е тесно поврзано со безбедноста 
во едно општество. Зошто? Почитувањето на слободата на изразување како и правото на 
јавно информирање овозможува плуралистички дијалог и придонесува да се негува 
култура на конструктивна јавна критика, а со тоа граѓаните да имаат право да бараат, 
добиваат и примаат информации кои се од нивниот интерес. Незаконското и 
нелигитимното ограничување на слободата на изразување како човеково право низ 
историјата во разни држави придонело до создавање на граѓански немири и конфликти со 
што се ризикува да се наруши безбедноста и стабилноста. 

Како прв показател за тенденциозно нарушување на слободата на изразување е 
загрозување на безбедноста на новинарите преку поттикнување на насилство кон нив или 
пак кон негување на политика на неказнивост кон оние кои им се закануваат или ја 
попречуваат нивната работа. Токму поради оваа причина повеќе глобални граѓански но и 
политички организации1 редовно објавуваат разни индекси и извештаи со индикатори за 
слободата на изразување како и за правото на информирање, но и за слободата на 
медиумите. На овој начин се прави обид да се измери демократскиот капацитет на 
државите како и да се алармира дека одредени политики кои ја загрозуваат безбедноста на 
новинарите штетно влијаат на развојот на државите.  

Безбедноста на новинарите и медиумските работници претставува предуслов за 
професионално вршење на новинарските обврски и за објективно и навремено 
информирање на граѓаните. Гарантирањето на безбедноста на новинарските екипи го 
демонстрира и демократскиот капацитет на едно општество бидејќи на тој начин се остава 
простор новинарите слободно да ја вршат својата професија во насока на задоволување на 
јавниот интерес. Затоа прашањата за безбедноста на новинарите се индикатори со кои се 
занимава и Европската Комисија (ЕК) при набљудувањето на државите кои имаат статус 
на земји кандидат членки за во Европската Унија. Така, во годишните извештаи на ЕК во 
поглавјето 23, кое се однесува на судството и човековите права, освен за степенот на 
слободата на изразување се даваат и квалификации во контекст на безбедноста на 
новинарите и медиумските работници како и за политиката на неказнивност во случаи на 
повреда на нивните права. Во оваа насока, во последниот извештај на ЕК за РСМ во делот 
на безбедноста на новинари се дава јасна препорака која гласи: „да се наметне пристап 
на нулта толеранција во врска со заплашување, закани и насилни дејства врз новинарите 
при вршењето на нивната професија и да се погрижи извршителите да бидат казнети“2. 

 
1 На годишно ниво меѓународната организација „Репортери без граници“ го објавува светскиот индекс на 
слобода на изразување како и меѓународната организација „Freedom House“ која пак објавува глобален 
статус за слободата на земјите. Двете организации во своите извештаи ја земаат во предвид и Северна 
Македонија 
2 Европска комисија, Извештај за Северна Македонија за 2021 година, Стразбур, 19.10.2021 година 
СВД(2021) 294 конечна верзија (стр.34), https://www.sep.gov.mk/data/file/Pregovori/North-Macedonia-Report-
2021-%D0%9C%D0%9A2.pdf пристапено во јануари 19.2022 година    
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Очигледно е дека на ниво на Западен Балкан, овие прашања сериозно се третираат од 
страна на Европската комисија, но истовремено има евидентен недостаток на академски 
истражувања и јавно достапни научни трудови на овие теми.  

Затоа е од особено значење да се посветува што поголемо внимание на темите поврзани со 
безбедноста на новинарите. Еден од соодветните пристапи за подобрување на состојбите 
би бил новинарската фела заедно со академската заедница, како и професионалците во 
институциите да нудат решенија на извршната и законодавната власт кои потоа ќе служат 
за создавање на систем во кој новинарите безбедно ќе можат да ја вршат својата 
професионална работа. Токму ова, политичката важност на овие теми, претходното 
искуство, посветеноста на квалитетни реформи,  како и фактот дека речиси и да нема 
академски и научни трудови е мотивот за изработка на овој докторски проект.  

Докторскиот проект ќе се стреми да придонесе кон актуализација на проблемот, но и да 
направи обид да ги анализира механизмите за превенција и заштита на новинарите кои 
можат да се применат во подобрување на состојбата во локален контекст. Во трудот 
дополнително ќе се направи обид да се објасни суштинското значење на ова човеково 
право преку улогата на новинарската професија во насока на промовирање на јавниот 
интерес.  

Ова академско истражување се очекува да придонесе и кон креирање на нови политики 
преку кои ќе се подобри безбедноста на новинарите, а со тоа индиректно позитивно да 
влијае на квалитетот на информациите кои се пласираат преку медиумите и општо на 
безбедноста и стабилноста во нашата земја.  

II. ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРОБЛЕМОТ 
 

Во услови на општествени кризи како што се пандемиите кои го загрозуваат јавното 
здравје или социјалните немири или пак друг вид на општествени и природни кризи за 
безбедноста на граѓаните од исклучителна важност е да има непречен проток на 
информации кои би стигнале до јавноста. Преку информирањето на граѓаните се 
придонесува тие да се запознаат со природата на одредени ризици со кои се соочуваат, но 
и да се запознаваат како да се заштитат.  

Во Република Северна Македонија (РСМ), Уставот ја гарантира слободата на говорот, 
јавниот настап, јавното информирање и слободното основање на институции за јавно 
информирање (Член 16)3. Дополнително, слободата на изразување е основно човеково 
право кое е предвидено во Европската конвенција за човекови права и според член 104, 
ова право ги опфаќа слободата на мислење и слободата на примање и пренесување 
информации или идеи, без мешање на јавната власт и без оглед на границите.  

Земајќи ја во предвид одговорната улога на новинарите, медиумските работници, но и на 
медиумите, професионално да ја информираат јавноста особено во кризни услови за 
општествата, истите овие работници се повеќе изложени на здравствени (во случаи на 

 
3 Устав на РСМ, Собрание на РСМ, пристапено во јануари 12, 2022 година 
4 Европска конвенција за човекови права на Советот на Европа, пристапено во јануари 14, 2022 година 
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пандемии), но и безбедносни ризици (природни катастрофи или друг вид на настани од 
висок ризик) отколку некои други професии.  

Така на пример, следењето на јавните настани во услови на пандемии, посебно оние со 
физичко присуство од страна на државните институции ги става во дополнителен 
здравствен ризик и самите медиумски работници земајќи во предвид дека овој вид на 
работни задачи не можат да се работат од дистанца односно од дома. Дополнително, во 
случаи кога има јавни протести, посебно кога се насилни, медиумските работници не само 
што имаат обврска да се на терен на случувањата туку тие често се препознаваат од страна 
на граѓаните кои се учесници во овие настани поради опремата која ја носат и користат 
(камери, фотоапарати и сл.), но и поради медиумските легитимации обично се истакнати 
на видно место. На овој начин доколку постои мотив за напад врз нив тие претставуваат 
лесна мета за сторителите. Следењата и известувањето за предизборни кампања како и на 
денот на избори или референдуми ги става новинарите и медиумските работници во 
дополнителен ризик поради изразена политичка тензија што резултира со примери на 
насилство врз новинарски екипи често за време на одржување на партиски митинзи но и 
на денот на изборите.  

Непопулистички мерки како што се поскапувања на цени на основни добра, покачувања 
на даноци, но и смена на власта, билатерални политички прашања поврзани со односите 
со соседните земји, а во последните две години дури и рестрикции поврзани со КОВИД 19 
пандемијата како и вакцинацијата на глобално но и на локално ниво, придонесува до 
разни поделби помеѓу граѓаните. Тоа што е важно за овие поделби во контекст на 
безбедноста на новинарите се јавните наративи, пред сè на социјалните медиуми но и на 
традиционалните медиуми, кои ги оправдуваат или пак не ги оправдуваат овие процеси и 
случувања. Токму овие наративи може да бидат поттик за вербалните и физичките напади 
и закани по животот кон новинарите, посебно изразени на социјалните медиуми, за кои 
известуваат новинарите и медиумите.  

Така, во 2020 година, Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ), организација која 
единствено води регистар за напади и закани кон новинарите и тоа по усогласена 
методологија во соработка со уште други пет здруженија од останатите балкански земји, 
бележи повеќе напади кон новинари оваа година во споредба со претходните. Според овој 
регистар5, во 2020 година вкупно 14 посериозни закани по безбедноста на новинарите 
и медиумските работници се нотирани, од кои повеќе од половина се кон жени 
новинарки, споредбено со претходната година каде вкупно имало само четири 
напади или закани кон новинари. 

Овој пораст на закани и напади се должи на повеќе фактори кои делумно ќе бидат 
разгледувани во рамки на овој труд. Еден од основните проблеми е зголемениот тренд на 
неказнивост кон насилството кон новинарите посебно кон жените новинарки. На пример 
во 2020 година од вкупно 14 нотирани посериозни закани по животот на новинари, само 
еден случај е завршен со правосилна пресуда каде на престапникот му е изречена 
ефективна казна затвор. 

 
5 Здружение на новинари на Македонија, Случаи на повреда на правата н новинарите, 
https://znm.org.mk/povreda-na-novinari/ пристапено во јануари 19, 2022 година  
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Неспорен факт е дека во извршувањето на своите професионални задачи, новинарите и 
медиумските работници во целина, се изложени на зголемен ризик по нивната безбедност 
и по непреченото одвивање на процесот на работа. Честите контакти со граѓаните, со 
носителите на јавни функции, пренесувањето во живо или следењето на бројни судски 
процеси каде јавноста има особен интерес, следење на настани со висок безбедносен 
ризик, но и бројни други ситуации, укажуваат на потребата од посеопфатен пристап кон 
прашањето на безбедноста на новинарите и медиумските работници. 

III. ПРЕДМЕТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  
 

Предмет на истражување се нападите и заканите кон новинарите и медиумските 
работници кои се дел од регистарот на Здружението на новинари на Македонија 
(ЗНМ) за 2020 - 2022 година. Овој регистар на ЗНМ кој е јавно достапен6 се работи по 
стандардизирана методологија со другите здруженија на новинари од Западен 
Балкан. Предметот на истражување нема да се фокусира на секој напад поединечно 
туку ќе се стреми да образложи мотиви и трендови за нападите и какви биле 
типовите на напади и закани. Дополнително во трудот ќе се анализираат причините 
зошто најголем дел немале судска разрешница, како овие прашања се третираат од 
страна на меѓународни организации, но и влијанието на оваа појава на 
новинарската професија и на демократските процеси во РСМ.  

Постоечкиот феномен каде агресијата е насочена кон тој што објавува или што ја 
пренесува пораката или информацијата постои одамна и во оваа насока е искажан еден 
популарен сентимент од Софокле во неговото безвременско дело „Антигона“7 кое гласи: 
„никој не го сака гласникот што носи лоши вести“ или „никој не се радува на носител на 
лоши вести“.  

Токму овој мотив, известувањето за теми кои дел од публиката не сака да ги прифати, 
како што се информации за тековната пандемија, изборни резултати, политички прашања 
поврзани со билатерални спорови со други земји и слично претставува делумна причина 
за некои од нападите или заканите кои беа упатени кон новинари која е исто така предмет 
на разгледување во овој труд. Мотивите поради кои поедини граѓани се закануваат на 
професионалните новинари можат да бидат различни, но целта е очигледна, а тоа е да ги 
„дисциплинираат“ новинарите а со тоа да се намали и јавната критика или пак да се 
намалат јавните информации за кои одредени поединци или групи сметаат дека не треба 
да се дел од јавниот дискурс. 

Иако предметот на ова истражување е во локален контекст, проблемот со зголемениот 
тренд на закани, напади, онлајн вознемирување, демнење, „тролинг“ и слично е глобален 
и е предизвик и за развиените демократии. Овој феномен е посебно изразен кога едно 
општество е во криза или пак постои меѓународна криза која се одразува помалку или 
повеќе на сите држави во светот.  

Овој тренд се бележи и во новите научни трудови во кои се потврдува тезата дека 
„Безбедноста на новинарите со нивната „одговорност за пријавување“ веќе не 

 
6  Ibid. 
7  Софокле, Антигона, 442 п.н.е. 
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претставува загриженост на одделни национални држави, но сега е глобална грижа, 
според која меѓународната заедница е должна да најде начин за зачувување на 
безбедноста на новинарите“8. Европските и меѓународни политички организации како 
што се Советот на Европа  и ОБСЕ се обидуваат да изнајдат систем на превенција, брзо 
реагирање и заштита на новинарите но успешноста на овие модели зависат и од 
соработката и подготвеноста на државите членки да придонесат на ова поле.  

IV. ПОИМНО-КАТЕГОРИЈАЛЕН АПАРАТ 
Видови на напади кон новинари и медиумски работници  
 

Според  „Протоколот при Системот за брзо реагирање и превенција за заштита на 
новинарите на  Регионалната Платформа за застапување на слободата на медиумите и 
новинарската безбедност на Западен Балкан“9, има неколку видови на прекршувања на 
правата на новинарите кои се категоризирани. Овој протокол е прилагоден на локалниот 
контекст на природата на професијата на новинарите во Западен Балкан, а изработен во 
согласност со „Индикаторите за заштита на новинари на УНЕСКО“10 како и на 
Платформата за промоција и заштита на новинарството и безбедноста на новинарите при 
Советот на Европа11. 

Според Протоколот, следните категории на напади се земаат во предвид при Регионалната 
Платформа за активирање на Системот за брзо реагирање и превенција: 

1. Закани по животот и телото на новинарот и медиумските работници, 
2. Физички напади,   
3. Убиство и 
4. Други напади  

Платформата не реагира и не го активира механизмот за превенција и заштита во случаи 
на говор на омраза освен во ситуација кога говорот на омраза не е насочен директно кон 
безбедноста на новинарите и се цени дека има реален ризик да се поттикне насилство кон 
новинари.  

Дефинирање на основните поими  
 

Постојат повеќе дефиниции за поимите новинари, новинарство, медиумски работник и 
слично, а генералната разлика зависи од системот на уредување на државите како и 
праксата поврзана со принципите на слободата на изразување па токму затоа очекувано е 
да има разлики во американски и европски контекст. Во американскиот контекст 
дефинициите се повеќе општи, а исто така се препознаваат и повеќе под категории на 

 
8  Walulya, Gerald, and Goretti L. Nassanga. "Democracy at stake: Self-censorship as a self-defence strategy for 
journalists." Media and Communication 8, no. 1, стр.5 
9 safejournalists.net e веб платформа на Регионалната Платформа за застапување на слободата на медиумите и 
новинарската безбедност е мрежа на новинарски здруженија и синдикатите на медиумите во земјите од 
Западен Балкан основана во јануари 2016 година со финансиска поддршка од Европската Унија 
10 УНЕСКО, Индикатори за безбедност, пристапено во јануари 18, 2022 година  
11 Совет на европа, Платформа за промоција и заштита на новинаството и безбедноста на новинари, 
пристапено во јануари 18, 2022 година 
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новинарство додека во европски контекст дел од овие сфаќања се со потрадиционален 
карактер.  Така на пример, според Американскиот прес институт, новинарството се 
разбира како: „активност на собирање, проценка, креирање и презентирање на новости и 
информации. Новинарството може да се разликува од другите активности и производи 
со одредени препознатливи карактеристики и практики. Овие елементи не само што го 
одделуваат новинарството од другите форми на комуникација, туку тие го прават 
неопходен за демократските општества. Историјата открива дека колку е 
подемократско општество, толку повеќе вести и информации има тенденција да 
носи“12. 

Општо прифатена дефиниција од професионалните новинарски организации е на 
Меѓународната федерација на новинари (МФН). Според оваа глобална организација која 
претставува најголема „чадор“ организација на новинарски синдикати и здруженија во 
светот, дефинирањето на новинарската професија е во поедноставен формат и исто така не 
се врзува со вработување на новинарот туку дали истиот доминантно заработува од 
новинарство, без разлика дали е тоа во традиционален или онлајн медиум, или не. Така 
МФН вели дека „зборот „новинар“ вклучува лица кои заработуваат поголем дел од 
своите приходи при собирање, подготовка и дисеминација на вести, општи информации 
и коментари, преку кој било или сите достапни начини на пренесување, вклучително и 
печатени, електронски и аудиовизуелни медиуми“13. 

Во РСМ, со усвојувањето на Законот за медиуми во декември 2013 година, дефиницијата 
на новинар за прв пат законски се уредува. Според овој закон, „новинар е лице кое врши 
активности на прибирање, анализа, обработка, обликување и / или класифицирање на 
информации кои се објавуваат во медиум и е вработен кај издавач на медиум или има 
склучено договор со истиот или е лице кое врши новинарска дејност како самостојно 
занимање“ (слободен новинар) Член 2, точка 5 Закон за медиуми14. 

Во секој случај, секој има право да се декларира како новинар земајќи во предвид дека 
оваа професија во демократските земји, вклучувајќи ја и нашата земја, не е регулирана 
професија преку комора или пак службени легитимации од страна на надлежен државен 
орган. Но, не секој е третиран како новинар и не секој може да биде член на 
професионално, членско новинарско здружение што ја остава оваа професија да биде 
предмет на саморегулација. На пример во ЗНМ, постои „Правилник за членство и 
членарини“15 во кој се утврдени услови за членство и тоа за редовно и придружно. Ова е 
особено важно за понатамошно вадење на акредитации за јавни институции како што е 
Собранието на РСМ, но и Владата и други посебно за ново формирани онлајн медиуми 
кои не се препознаени од генералната јавност, но членските книшки во професионална 
новинарска организација претставуваат некаква гаранција дека тие лица се дел од 
новинарската професија.  

Што се подразбира под безбедност на новинарите? 
 

 
12  Американски прес институт,., пристапено во јануари 14, 2022 година 
13  Меѓународна федерација на новинари,., пристапено во јануари 12, 2022 година 
14  Закон за медиуми, Службен весник бр.184 од 2013 година 
15  Правилник за членство и членарини на ЗНМ, пристапено во јануари 15, 2022 година 
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Професионалните новинари работат во интерес на јавноста и следствено на тоа нападот 
кон нив е напад на демократијата. Безбедноста на новинарите претставува можност 
новинарите и медиумските професионалци да примаат, произведуваат и споделуваат 
информации без да се соочуваат со физички или морални закани. Новинарите можат да се 
соочат со насилство и заплашување заради остварување на нивното основно право на 
слобода на изразување и на тој начин се повредува и едно од фундаменталните човекови 
права, а тоа е слободата на изразување. Во оваа насока, говорејќи на настан за поддршка 
на слободата на печатот во Женева на први септември 2020 година, Високиот комесар за 
човекови права на ООН истакна дека „околу 1.000 новинари биле убиени во последната 
деценија - и дека девет од 10 случаи „не се решени“. На оваа меѓународна конференција 
посветена на слободата на медиумите Шефицата за права на ООН, Мишел Бачелет ги 
повика сите земји да сторат повеќе за да ги заштитат новинарите, особено за време на 
кризата КОВИД-19, бидејќи нивната работа помага да се спасат животи16.  

V. ОПЕРАЦИОНАЛНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТОТ НА 
ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

За целите на ова истражување ќе се земе во предвид јавно достапниот регистар на напади 
на новинари на ЗНМ во периодот од 2020 до 2022 година. Од регистрираните случаи ќе се 
појасни полот на нападнатите новинари и ќе се направи споредба со оваа вредност во 
периодот од три години, а како дополнителен извор на информации ќе послужи и јавно 
достапниот регистар на напади како Платформата за заштита на новинари на Западен 
Балкан17 како независна варијабла. 

Следно како фактор ќе се земе и предизборната кампања на предвремените парламентарни 
избори во 2020, но и локалните избори во 2021 година во услови на КОВИД 19 и како ова 
влијаеше на безбедноста на новинарите според извештаи на ОБСЕ ОДИХР, локални 
новинарски организации и интервјуа спроведени со мала група на локални медиумски 
експерти, а како зависна варијабла.  

Дополнително ќе се земе во предвид ниската социо-економска положба на медиумските 
работници за која се достапни објавени извештаи од новинарските синдикати и во 
разговор со дел од говорниците ќе се процени дали економската положба е фактор кој 
влијае на безбедноста на новинарите како втора зависна варијабла. 

Освен ова истражувањето ќе се обиде да даде одговор дали и како пандемијата 
предизвикана од КОВИД 19, како и други општествено политички случувања како што се 
предвремените парламентарни избори односно предизборната кампања во услови на 
КОВИД 19, влијаеле на зголемувањето на трендот, типот на напади кон новинарите за 
оваа година и степенот на неказнивост од страна на институциите споредбено со трендот 
од минатите години. Во истражувањето ќе се направи и обид, накусо, да се појаснат 
евентуалните законски ограничувања кои не даваат доволна надлежност на 
обвинителството да постапува по службена должност во случаи на загрозување на 

 
16  Меѓународна конференција на обединети нации, Женева, септември 2020 година 
17 Регистар на Регионалната Платформа за застапување на слободата на медиумите и новинарите,  
пристапено во јануари 14, 2022 година  
 



 

10 
 

безбедноста на новинарите. Дополнително ќе се образложат новите законски измени на 
Кривичниот законик (во тековна постапка18) и ќе се коментираат како истите да бидат 
ефикасно спроведени притоа земајќи ги во предвид препораките19 на Советот на Европа. 

VI. ДИСЦИПЛИНАРНО, ВРЕМЕНСКО И ПРОСТОРНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 
ПРЕДМЕТОТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Истражувањето е мулти дисциплинарно и е дел на безбедносните, правните, 
криминолошките, пенолошките, психолошките и социолошките науки. 
Ова истражување ќе се спроведе на територијата на Република Северна Македонија, а 
временската рамка која се зема во предвид е од јануари 2020 до декември 2022 година. 

VII. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО  
 

Новинарската работа има јавен карактер и по тоа се разликува со некои други професии. 
Сепак, со одредени професии како на пример полицијата, во теорија, имаат сличности 
бидејќи и двете професии работат со цел да го задоволат, но и да го заштитат јавниот 
интерес. Во оваа насока новинарите и припадниците на полицијата може да бидат 
изложени на ризици и закани поради професионално вршење на својата работа. Тоа што е 
важно да се истакне посебно во контекст на новинарството е дека  нападите и 
загрозувањето на безбедноста на новинарите ја задушуваат јавната дебата и 
претставуваат закана за демократијата и социјалната кохезија во едно општество. 

Оттука, општата цел на ова истражување е научно да се опише и да се појасни 
специфичноста и важноста на прашањата поврзани со безбедноста на новинарите во 
нашиот локален контекст преку примери на нарушувања на сигурноста на новинарите за 
периодот на кој се однесува ова истражување и да појаснат постоечки механизми за 
превенција.  

Првата посебна цел е да се даде одговор дали во услови на глобални и локални кризи, 
може да варира драстично бројот, но и природата на заканите и нападите кон новинари во 
Република Северна Македонија.  

Втората посебна цел е да се направи обид да се осознае природата на нападите, но и дали 
има посебен тренд на напади кон одреден пол, возраст или новинар во зависност од тоа во 
каков вид на медиум работи.  

Третата посебна цел е да се дадат конкретни препораки за подобрување на состојбата со 
безбедноста на новинарите пред се во локален контекст на РСМ. 

Остварувањето на таквите цели ќе се реализира преку обидот да се одговори на следните 
задачи: 

 
18 Предлог на закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик, 
https://www.sobranie.mk//materialdetails.nspx?materialId=4448d2a8-7fc4-4fdc-9c2a-b43443de38c2 пристапено во 
јануари 16, 2022 година  
19 Recommendation CM/Rec (2016)4, Committee of Ministers to member States on the protection of journalism and 
safety of journalist and other media actors, 13 April 2016 
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- Дефинирање на основните поими околу новинарската професија во меѓународен и 
локален контекст со вклучени примери, 

- Преглед на дел од законската регулатива која се однесува на безбедноста на 
новинарите во локален контекст, но и со делумно разгледување на системите на 
релевантни меѓународни организации и споредба со домашни практики,  

- Опис на локалниот контекст во кој делуваат медиумските работници во услови на 
пандемија и посебно во услови на парламентарни и локални избори земајќи ја 
важната улога на новинарите во информирање на граѓаните од партиските кампањи 
со конкретни изјави и ставови од релевантни новинари, 

- Краток опис на социо-економскиот контекст на медиумските работници во 
Република Северна Македонија,  

- Увид во дел од конкретните наоди и препораки од Извештајот на Европската 
Комисија за РСМ како и во локалните медиумски организации во делот на 
безбедноста на новинарите, 

- Коментирање на судските пресуди од Основниот кривичен суд кои се однесуваат 
на безбедноста на новинарите и  

- Анализа на ставови и перцепции поврзани со темата на засегнати целни групи врз 
основа на претходно изработен анкетен прашалник и спроведување на интервјуа.  

VIII. ОПШТА ХИПОТЕЗА (ПРЕТПОСТАВКА) 
 

Општата хипотеза е дека во услови кога има општествени кризи, поради немањето 
на развиен и ефикасен систем на институционална заштита на новинарите, трендот 
на напади и закани кон новинарите расте и природата на овие деликти е 
поагресивна a тоа се одразува негативно на демократските процеси во Република 
Северна Македонија.  

Дополнително, претпоставката е дека преку толерирање на неказнивоста од страна на 
институциите,  се нарушува индивидуалната и  колективната безбедност на новинарите, се 
зголемува степенот на изложеност на ризик и други опасности, како по однос на вршење 
на професионалните задачи, така и по животот, здравјето и интегритетот на новинарите и 
нивната професија.  

Се очекува дека институциите на правниот и политичкиот поредок, согласно положбата и 
надлежностите да создаваат услови за непречена работа на новинарите и да ги јакнат 
капацитетите, како и да применуваат соодветни законски средства во гарантирањето на 
безбедноста на новинарите и медиумските работници. Ова е посебно важно не само да се 
заштитат новинарите индивидуално и колективно туку и да се штити правото на 
информирање општо на граѓаните. 

Посебни хипотези и тоа непроменливи (независни) и променливи (зависни) 
1. Владините мерки за ограничување на движење и организирање на поголеми собири 

директно придонесуваат поголем дел од заканите кон новинарите да се изразени 
преку социјалните мрежи и други дигитални платформи, а овие напади се изразни 
повеќе кон жени новинари,  

2. Јавната реторика на политичарите посебно пред изборите мотивира агресија кон 
медиумските работници,  
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3. Нискиот степен на институционалното решавање на нападите кон новинарите 
придонесува кон зголемен страв и повисок степен на самоцензура во новинарската  
професија и  

4. Без конкретни институционални механизми за поголема заштита на новинарите и 
засилена меѓу секторска соработка на прашања поврзани со безбедноста на 
новинарите ќе има висок степен на неказнивост, а тоа влијае негативно на евро-
интегративните процеси на РСМ 

IX. ИНДИКАТОРИ  
 

Квантитативните индикатори ќе бидат бројот на случаи на закани и напади кои се 
појаснети во предметот на истражувањето како и колку од нив се имаат случено на 
интернет, а колку во живо или на друг начин.  

Квалитативните индикатори ќе се базираат на спроведените интервјуа како и на 
материјалите кои ќе бидат предмет на интерес за ова истражување како што се домашни и 
меѓународни извештаи за слободата на изразување и безбедност на новинари објавени од 
страна на кредибилни граѓански и политички организации а се однесуваат на периодот 
2020 – 2022 година, како и дел од домашната судска пракса поврзана со овие дела.  

X. МЕТОДОЛОШКИ ПРИСТАП  
 

Во рамки на овој докторски проект се предвидува да се искористи комбинирана 
методологија од неколку алатки за истражување. 

Најпрво ќе се примени методот на анализа на документи и тоа на национални и 
меѓународни правни документи, разни стручни анализи од граѓански и академски 
организации како и медиумски критики и разни објави на теми поврзани со слободата на 
изразување и безбедноста на новинарите. Еден од најзначајните документи во оваа насока 
кој ќе биде предмет на појаснување и коментар е Препораката на Советот на Европа 
CM/Rec (2016) 4 на Комитетот на министри до земјите – членки за заштита на 
новинарството и безбедноста на новинарите и другите медиумски работници. Во рамки на 
овој метод ќе се анализираат примери и податоци од други држави со цел правење на 
компарација на состојбата. Исто така ќе се применат методите на индукција и 
дедукција посебно во делот на препораките и заклучокот од докторскиот труд.  

Втор метод кој ќе биде применет е спроведување на структурирани анкетни 
прашалници преку интервјуа. За потребите на ова истражување ќе се изработат анкетни 
прашалници од структуриран вид со затворени и полуотворени прашања и ќе се спроведат 
серија на интервјуа со новинари од повеќе медиуми, претставници на меѓународни 
релевантни организации, владини претставници како и лица кои ги претставуваат 
правосудните органи. Одговор на прашалниците ќе се прави во живо во форма на интервју 
а доколку условите не дозволуваат во тој случај ќе биде побарано од страна на 
испитаниците писмено да се искажат. Во двата случаи ќе им биде доставено на увид 
писмо за информирање кое ќе содржи основни информации за истражувачот како и целта 
на оваа активност. 
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Освен ова се предвидува и разгледување и критика на неколку механизми на меѓународни 
и регионални организации за превенција и заштита на новинарите исто така ќе бидат дел 
од содржината на овој труд. 

XI. ДЕЛ I – Правни гаранции за заштита на правата на новинарите и медиумските 
работници  

 

Во овој дел ќе се образложат основни правни начела важни за работата на медиумите и 
новинарите / медиумските работници претставени низ домашни правни акти. Освен ова 
посебен дел ќе се посвети на присутноста на позитивна дискриминација во домашната 
легислатива која се однесува на новинарите. 

Од меѓународните документи на кратко ќе се објасни Европската конвенција за човекови 
права (ЕКЧП), посебно во делот на член 10 кој се однесува на слободата на изразување. 
Посебен дел во докторскиот труд а поради важноста на темата ќе се посвети на конкретни 
препораки од Комитетот на министри при Советот на Европа кои се во доменот на 
безбедноста на медиумските работници и други актери.  

Од домашната легислатива посебен осврт ќе се направи на делови од Законот за медиуми, 
Законот за граѓанска одговорност од клевета и навреда како и Кривичниот закон. 

XII. ДЕЛ II - Случаи на закани и напади на новинари во 2020 – 2022 година  
 

Во овој дел ќе се анализира важноста на меѓу - секторската соработка за безбедноста на 
новинарите и табеларно како и наративно ќе се претстават заканите и нападите кон 
новинарите. Коментар за домашната судската пракса за конкретни случаи исто така ќе 
биде дел од оваа глава. 

XIII. ДЕЛ III – Перцепции за безбедноста на новинарите и значењето на оваа тема за 
евроинтегративните процеси 

 

Во овој дел ќе има анализа на спроведени интервјуа врз основа на анкетен прашалник но и 
заклучоци врз основа на дел од медиумски известувања.  

XIV. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ  
 

Заклучоците на ова истражување ќе бидат резултат на квантитативна и квалитативна 
анализа на нападите на новинари од 2020 – 2022 година преку начинот на кој реагирале 
надлежните институции и преку судската пракса, но во предвид се земаат и ставови на дел 
од експертската јавност како и од новинари и претставници на релевантни институции од 
извршната и судската власт. За целите на ова истражување ќе се изработи кратка анализа 
на регулативата која е релевантна на темата и ќе се земаат исто така во предвид 
меѓународните стандарди кои се важни за овие прашања. Во овој дел ќе има конкретни 
препораки кои можат да влијаат да се намали трендот на закани и напади кон новинарите, 
но и системски да се реши проблемот со неказнивост во локален и регионален контекст. 
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