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НОВИНАРСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД 
ПОДРАЧЈЕ НА ВООРУЖЕН КОНФЛИКТ/
ВОЈНА

Известувањето од подрачје на вооружен конфликт/ војна е најголемиот предизвик 

за медиумските работници, но и најкомплицираната и најтешката работна задача. 

Освен тоа што самите воени активности носат ризик по безбедноста на работните 

услови и ризик да го изгубат животот, медиумските работници се изложени и на низа 

други опасности на терен. Кога една држава е во воена состојба постојано се менуваат 

регулативите за тоа што е дозволено и како еден странски државјанин треба да се 

однесува во таа држава на терен. 

Медиумски работник кој не ги познава или не ја следи промената на овие регулативи, 

ризикува да биде уапсен/задржан од националните власти. Новинарите и снимателите 

на терен, не само што треба да бидат свесни за опасностите кои им се закануваат 

по нивните живот и слобода на движење, туку треба да бидат и свесни дека преку 

своето известување или објавување на различни видови на содржини (видеа) може да 

предизвикаат штети со смртни последици.

Барикада пред метрото Лукијанивска во Киев, Украина
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Амбасадата е основен извор на информации за тековните регулативи во нивната 

држава. Вообичаено, во време на војна, сите известувачи-странски државјани 

кои присуствуваат на таа територија мора да бидат акредитирани од страна на 

вооружените сили или одговорното министерство. Присуството на секој медиумски 

работник кој не поседува акредитација на терен, може да се смета за разузнавачка 

активност од страна органите на прогонот. На пример, за војната во Украина, 

започната на 24.02.2022 г., Законот кој го потпиша Претседателот Володимир 

Зеленски предвидува и до 8 години затвор за непоседување на оваа акредитација. 

Оваа акредитација ја издаваат вооружените сили на Украина, а за да се добие 

истата требаше да се достават меѓународна прес карта, писмо од главниот и 

одговорен уредник на редакцијата која те праќа на терен, копија од патна исправа 

и фотографија.

ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕ ЕДЕН МЕДИУМСКИ 
РАБОТНИК ПРЕД ДА ЗАМИНЕ ВО ПОДРАЧЈЕ 
НА ВОЕН КОНФЛИКТ/ВОЈНА 

Пред да почне со подготовките, медиумскиот работник треба пошироко да се 

запознае со геополитиката на државата, како и со политичките текови и историјата 

на конфликтот на завојуваните страни. Освен тоа, треба да има и минимум обука за 

известување од воени подрачја.

1. Подготовката почнува со повик до амбасадата на државата во која се војува. 

Пред да тргне новинарот во военото подрачје потребно е да има информативна 

мрежа, односно да воспостави контакт со неколкумина локални жители кои се 

добро информирани или кои имаат контакти со најразлични граѓански здруженија. 

Минимум еден локален контакт треба да е контакт за „најцрното сценарио“. Тоа е 

човек кој може да обезбеди засолниште, во случај медиумскиот работник, од некоја 

причина, да го изгуби престојувалиштето и исто така да ги алармира домашните, но 

и меѓународните здруженија во случај на поголем проблем. Останатите контакти 

служат за добивање основни информации кои можат да бидат од егзистенцијална 

важност, како на пр. кој е најбезбеден град или локација; дали и каде има вода, 

храна, струја, интернет и безбедни подземни бункери; каков вид на транспорт 

функционира и кои се најбезбедните и најевтините начини за движење низ 

градовите или воените зони; дали има недостаток на гориво; дали банките имаат 

блокади на платежни картички и во која валута се одвиваат плаќањата во готово, 

итн. Сите овие информации, како и непосреддни промени за нив, медиумскиот 

работник мора да ги знае пред тргнување.

2. Клучна фаза од подготовката е обезбедувањето логистичка поддршка од терен. 
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Панцирот и шлемот се задолжителна опрема. Без нив акредитацијата не е валидна, 

односно медиумските работници не се пропуштаат да се движат по теренот 

од страна на воениот персонал. По правило, редакцијата или новинарските 

здруженија треба да ја набават заштитната опрема со соодветни „ПРЕС/PRESS“ 

ознаки. Медиумските работници треба да набават удобни и топли алишта во 

неутрални бои. Забрането е носење на тактичка опрема, како и милитаристички 

бои, бидејќи животот на медиумските работници ќе биде загрозен ако изгледаат 

како милитанти. Од друга страна, треба да се избегнуваат повпечатливи бои, кои 

лесно можат медиумскиот работник да го претворат во цел на напад. Вреќа за 

спиење и торбичка со прва помош се меѓу задолжителните работи кои мора да се 

дел од опремата во воена зона. Освен ова, со себе треба и да се земат работите 

кои се основни за преживување барем за одреден период ( храна, вода, батерии, 

сијалички). Редакцијата мора да има предвид дека цените во завојувани подрачја 

варираат и може нагло да се променат во зависност од безбедноста на градовите, 

како и дека одредени услуги на терен се плаќаат исклучително во готово. Затоа, 

редакцијата треба да му обезбеди доволно ресурси на медиумскиот работник, но и 

да направи резервни планови за извлекување, во случај медиумскиот работник да 

остане „заглавен“. Исто така, барем едно лице во редакцијата мора во секој момент 

да знае каде се наоѓа медиумскиот работник.

3. Во процесот на подготовки пред заминување на терен, медиумскиот работник/  

     редакцијата мора да се погрижи и за заштитната опрема.  

Известување од градот Ирпин, Украина
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КАКО ДА СЕ ОДНЕСУВА МЕДИУМСКИОТ 
РАБОТНИК ВО ВОЕНА ЗОНА

Откако медиумскиот работник ќе стигне на терен, првите неколку дена треба да ги 

потроши на запознавање и детално информирање за начинот на функционирање 

и за начинот на комуникација. Во модерните војни, државите особено внимаваат на 

комуникациските канали, па така, секоја држава одредува преку кои канали се одвива 

комуникацијата и споделувањето на информации. Конкретно, во Украина воопшто не се 

користат смс пораки и директни повици, комуникацијата се води исклучиво преку две 

мрежи: Телеграм и WhatsApp.

Секоја држава во војна, но и секој град внатре во државата, има различен вид на 

организираност за присуство на медиуми. Во некои градови постојат медиумски 

центри во кои се одржуваат прес конференциите од страна на официјалните власти. 

Во градовите во кои се водат жестоки борби, нема вакви центри, а поради големата 

опасност по животот, медиумските претставници мора подобро и поорганизирано да 

дејствуваат на терен, односно да излегуваат само за договорени снимања и веднаш да 

се враќаат во засолништата. Известувањето од линијата на огнот е најопасната работа 

од терен и секој медиумски работник мора строго да ги следи насоките или сигналите 

од страна на воените лица.

Медиумски работник никогаш не смее да ја стави сторијата пред личната безбедност. 

Оние кои го прават спротивното, во потрагата по вест и самите стануваат вест. Не 

е препорачливо да се оди на линија на огнот, но ако веќе се оди мора да се знаат 

следните работи: 

 првото правило е „земи ја сторијата/фотографијата и излегувај“, секоја 

секунда повеќе е животозагрозувачка; 

 медиумските работници мора од далеку да бидат препознатливи како прес 

и секогаш мора да носат идентификација со себе; 

 медиумските работници мора да бидат психички подготвени за воената 

средина, првото правило за преживување е да се остане смирен. 

 Мора да се носи бело марамче во случај, медиумскиот работник да стане 

видлива цел на напад. 

 Новинарската, снимателската и фотографската работа на терен се 

разликуваат, па затоа во зависност од задачата понекогаш нема потреба 

сите тројца да излегуваат на простор којшто може да бидат на нишан. 
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 Потребно е медиумските работници кои влегуваат во линија на огнот да имаат 

минимум познавање на оружјата, за да може да направат лична безбедносна 

процена. На пример, во случај на последователно бомбардирање може да 

има шаблон, што значи дека треба веднаш да се напушти локацијата ако 

секој последователен звук се слуша погласно од претходниот. Доколку 

медиумските работници се затекнат под артилериски оган, најдоброто место 

за засолнување е подрум или првиот кат од најблиската зграда. Најбезбедно 

е под скали, а најнебезбедно место е во близина на прозорците. Во случај, 

медиумските работници да се најдат на отворено, (иако првичниот инстинкт 

може да биде бегање), сепак најбезбедно е да се легне на земја и да се 

остане неподвижен додека постои можност за нова експлозија во близина. 

Медиумските работници не треба да се движат со воен транспорт бидејќи така со 

сигурност стануваат цел на напад. Во случај да се движат во конвој, треба да избегнат 

да се најдат во првото и во последното возило. Во случај на напад над конвојот, треба 

да се избегне движење по неговата траса и да се излезе надвор од патот. Но, покрај 

автопатот често се поставуваат мини и токму затоа 

потребно е медиумските работници да имаат минимални 

познавања за тоа како изгледа миниран терен.

Важно е да се знае дека движењето на терен во 

завојувана држава, не само на линија на огнот, туку и низ 

целата територија на државата, практично е невозможно 

без ангажирање на таканаречените „фиксери“ или 

„посредници“, кои знаат безбедни рути за движење, можат да преведуваат, помагаат 

при наоѓање контакти и стории и помагаат во културолошкото разбирање со локалното 

население.

Медиумските претставници на терен мора да ја имаат предвид сензитивноста на 

состојбата кога интервјуираат бегалци или луѓе заглавени во окупирани градови. 

Луѓето кои новинарот ќе ги сретне на терен може да имаат многу причини зошто не 

сакаат да разговараат. Тоа може да биде истрауматизирана жртва, официјално лице 

кое е презафатено, локален граѓанин кој може да е вознемирен од претходните средби 

со новинарите, потенцијален свиркач кој се плаши дека ќе си ги загрози безбедноста и 

кариерата, како и лица кои не сакаат да разговараат со новинари затоа што едноставно 

имаат нешто да скријат. Токму затоа потребно е новинарот на терен да го процени 

лицето кое сака да го интервјуира, за да одбере соодветен пристап за придобивање 

доверба. Во разговор со бегалци или жртви мора да се има разбирање за нивната 

состојба. Пристапот треба да биде хуман, ненаметлив, со почит и внимание, а во исто 

време, прашањата кои се поставуваат пожелно е да бидат директни, како и да бараат 

одговори кои се однесуваат на хронолошките случувања, за да се избегне збунетост 

кај лицата кои во моментот се интервјуираат. Вообичаено, во воени зони, прашањата 

треба да бидат со пријателски призвук и да покажат разбирање за соговорникот. Кога 

Медиумски работник 
никогаш не смее да 
ја стави сторијата 
пред личната 
безбедност
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се работи за интервјуирање официјални лица, треба да се има предвид и тоа дека некој 

од нив може да се обиде да подметне погрешна информација. Затоа е важно добро да 

се биде подготвен за ваквите интервјуа. Доколку новинарот забележи недоследности 

во изјавата и се обидува да дојде до јасни одговори, треба да постави прашања кои 

содржат факти, а не мислења. Новинарот не смее да избрза со заклучоци. Некои 

интервјуа бараат дополнителна проверка на факти, пред да бидат објавени.

По правило, за време на војна, во државата владее Маршалов закон, што значи дека 

се строго забранети сите супстанции коишто влијаат врз психо-емоционалната и 

физичката состојба. Медиумските работници кои работат во воена зона, а особено 

професионалните воени известувачи, кои одат од една во друга воена зона и се 

изложуваат на ризици, често посегнуваат по пороци за да се ослободат од стресот. 

Ова е важно да се нагласи од две причини: првата е дека во услови на голема опасност 

на медиумскиот работник му е потребен бистар ум за да може добро да расудува и 

проценува опасност, како и тоа да може да се потпре на сопствените рефлекси. 

Втората причина е самото законско ограничување, чие непочитување може да го 

однесе медиумскиот работник зад решетки. Дополнително, мора да се има предвид 

дека во некои држави, особено на истокот, алкохолот е забранет од културолошки и 

религиски причини. Следствено на тоа, медиумските работници мора да бидат психички 

подготвени за секаков недостаток, од цигари и алкохол до храна. Во согласност со 

Маршаловиот закон, во секој град има различно времетраење на полицискиот час. 

Вообичаено, во самата акредитација треба да е нагласено дали медиумскиот работник 

смее или не смее да биде надвор во полицискиот час, но и покрај тоа на терен се 

забележуваат разлики во праксата од град во град, па затоа е важно добро да се биде 

информиран за правилата во секој град поединечно.

Буча, Украина
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СЕЛЕКЦИЈА И ПРОВЕРКА НА ИНФОРМАЦИИ 
ОД ТЕРЕН

Информацијата е еден од клучните фактори во војна. Благодарение на интернетот, 

денес информациите (фотографии и видеа) се објавуваат во живо и ова е првиот 

предизвик за новинарите.

Тоа што во минатото беше мисија за разузнавачите, сега ненамерно може да го направат 

обични цивили со камера на телефон и пристап до интернет. Конкретно, во војната во 

Украина, првата информација која пристигнува од официјалните власти во моментот 

кога ќе се слушне детонација е молбата и насоката да не се објавуваат информации 

за локацијата, фотографии и видеа кои го покажуваат местото на ударот, додека ова 

не стане официјално. Ова владино барање важи и за цивилите и за новинарите, а 

причината, како што наведуваат украинските власти, е да не му се даде информација на 

непријателот. Од истите причини строго е забрането во кој било момент да се објавува 

информација или визуелен приказ од армијата, армиските објекти и движењето на 

армиската техника. 

Во периодот, најчесто околу еден час, додека властите не објават официјална 

информација за локацијата и бројот на жртви, новинарот, дури и да ја знае точната 

локација, не треба да ја соопшти, туку да користи географски одредници. На пример: 

„Две детонации се слушнаа во западниот дел од Киев“. Во зависност од стратешкиот 

интерес на погодената цел, властите одлучуваат дали и кога ќе дозволат пристап на 

медиумски работници до нападнатата точка. Дури по добивање на официјалната 

информација, новинарите можат да објават точни детали. Сепак, во кој било момент 

Војници во центарот на Киев
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во воена зона, службено лице има право да го прегледа снимениот материјал и истиот 

да го избрише ако процени дека материјалот може да ѝ наштети на армијата, односно 

да оддаде информација. Новинарите треба добро да слушаат и да го артикулираат 

кажаното од страна на официјалните власти, бидејќи тоа што некоја информација е 

официјална позиција не значи дека не треба да биде проверена. Освен воени цели, кои 

вообичаено се наоѓаат надвор од градот, воените активности најчесто се одвиваат во 

населени места, што значи дека речиси секогаш има сведоци. 

Според горенаведениот принцип на сензитивност при разговор со изворите, треба да 

им се пристапи со тон на доверливост и секогаш од нив да се побара дозвола пред 

да се впери во нив камерата или фотоапаратот. Новинарот треба да користи јазик и 

терминологија која не е навредлива. На пример, ако се постави 

прашање со терминот „кризата во Украина“, соговорникот ќе 

се чувствува навреден и нема да даде одговор, за разлика 

од пристапот каде би се искористил терминот „војната во 

Украина“. Известувачот од терен треба да се воздржи од 

навредливи ставови и термини, каков било вид говор на 

омраза и етикетирања. Потребно е да се има познавања и од 

правото, бидејќи во некои држави користењето на одредена терминологија не само што 

може да биде навредлива, туку и казнива со закон. 

За информирањето да ги исполни начелата на точност, известувачот мора да се 

држи до фактите, но и да им даде контекст, за да не бидат погрешно толкувани, без 

притоа да се носат прерани заклучоци базирани на тие факти. На пример, властите 

објавуваат дека по некој напад има одреден број на жители пренесени во болница со 

респираторни проблеми. Тоа е фактичка состојба која треба да се пренесе, за разлика 

од многуте мислења, произлезени од овој факт, дека имало 

напад со хемиско оружје. Новинарот не само што не треба 

да изведува вакви заклучоци, туку треба со резерва да ги 

земе и заклучоците на сведоците. 

Штетата од несовесно и неетичко известување од воена зона 

може да биде создавање паника кај локалното население, 

како и да доведе до искористување на информацијата како 

оправдување за понатамошни напади. Изборот на фотографии и снимки треба да 

се направи многу внимателно. Дури и ако е особено важно за јавниот интерес да се 

покаже што се случило, сепак постојат етички правила кои мора да се почитуваат. На 

пример, лицата на децата треба да се замаглат или ако има голо, мртво тело во кадарот, 

треба да се покаже почит кон жртвата и истото да се замагли. Препорачливо е да не се 

објавуваат слики кои можат да предизвикаат понатамошни искри на насилство.

Во хаосот на војната, многу е важно новинарот да не падне во стапицата на 

дезинформацијата. На терен постојат и лица кои, од различни причини, имаат свои 

Новинарот треба 
да користи јазик и 
терминологија која 
не е навредлива

Изборот на 
фотографии и 
снимки треба да 
се направи многу 
внимателно
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агенди и се обидуваат истите да ги пласираат преку медиумите. Токму затоа е важно 

новинарот да се обиде на повеќе начини да ја провери информацијата пред да ја 

објави, а со тоа и да го испочитува златното правило во 

новинарството дека информациите треба да се проверат 

од најмалку два независни извори. На терен се присутни и 

лица од најразлични хуманитарни и граѓански организации, 

кои, исто така, можат да бидат извор во воена зона. Со секој 

еден извор во воена зона, новинарот мора да разјасни дали 

се работи за официјална изјава, во која лицето сака да биде 

покажано и кажано со име и презиме и функција. Цитати на 

официјално лице може да се користат, но поради опасноста 

да има последици ако го објави вистинското име, тие треба да се наведат без име и 

презиме. Но, пожелно е да се наведе поспецифична положба на изворот. На пример, 

„припадник на 96-тата бригада“, наместо „војник“.

Извори кои на новинарите им даваат неофицијални информации и нивните изјави не 

може да се користат, бараат од новинарот дополнително истражување и дополнително 

обезбедување на друг извор, кој ќе може да ја потврди таа информација. Во своите 

извештаи, по правило, новинарите мора на своите гледачи или читатели да им кажат 

кој им е изворот, односно на што се повикуваат. Многу е важно медиумските работници 

на терен да не бидат понесени од виорот на сензационализмот и натпреварот за 

сензационалистички наслов бидејќи таквото известување може да предизвика уште 

поголема штета.

Во воени зони новинарите обично немаат пристап до двете страни. Конкретно, 

известувачите од Украина немаат пристап до другата, односно руската страна. Токму 

затоа е потребна добра поврзаност на дописникот со редакцијата „дома“, која пак, 

треба да обезбеди квалитетно покривање на другата страна.

Земени предвид сите предизвици на военото известување, што досега ги обработувавме, ни 

даваат до знаење дека новинарот треба добро да ги обработи своите информации и 

дека трката не е до најбрзо, туку до најквалитетно објавување. Во модерните војни, 

добар воен известувач е оној кој ќе ја пренесе веста правилно, а не брзо. Известувањето 

треба да биде со смирувачка и ненавредлива реторика, која ќе поттикне помирување, а 

не разгорување на нетрпението или воените активности. Секое пренесување на вест од 

воена зона, може да донесе до спасување или одземање човечки животи.

Во хаосот на 
војната, многу е 
важно новинарот 
да не падне во 
стапицата на 
дезинформацијата
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ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Во услови на војна и на хуманитарна криза, често се занемарува прашањето за 

човековите права. Новинарот мора да прави дистинкција помеѓу политиката 

на прекршување на човекови права и изолирани случаи. Често обвинувањата за 

прекршување на човекови права се дел од пропагандната битка. Таквите обвинувања, 

едната страна може да ги искористи за понатамошни воени или политички активности. 

Затоа новинарот мора да биде особено внимателен со терминологијата која ја користи 

и неговите известувања да бидат базирани на цврсти докази. Прашањето за човекови 

права е толку сензитивно, што дури и организациите коишто тоа го истражуваат, 

интервјуираат десетици и десетици луѓе пред да донесат заклучок и да објават детален 

извештај. Новинарите мора да бидат подготвени да известуваат за прекршувања на 

човековите права направени од која било група.

Улицата во Буча на која се водеа најжестоките борби
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ЗАКЛУЧОК

Во зависност од подрачјето на кое се војува, правилата за однесување на терен на 

медиумските работници може да се менуваат. Со оглед на опасноста која постои 

во конфликтна зона, медиумските работници мора да бидат добро подготвени не 

само со познавања за конфликтот и моменталната легислатива, за да не западнат во 

правна неволја, туку мора и да бидат психички подготвени на се она што може да се 

случи или види во една војна. Прво, медиумскиот работник треба да очекува сè кога ќе 

излезе на терен, од заробување и контакт со вооружени групи до глетки на масовни 

гробници и расфрлани тела по улици. Во опасни ситуации на терен, новинарот не 

смее да биде обземен од паника или од претерани емоционални, импулсивни реакции. 

Неретко се случува дел од медиумските работници, по враќањето од воена зона, да 

имаат психолошки последици како посттрауматско нарушување (PTSD) или други психо-

емоционални состојби. Но, ова најчесто им се случува на медиумски работници кои 

не поминале соодветна обука и не знаат што се може да очекуваат на терен, односно 

имаат лажна претстава за тоа како изгледа известувањето од војна. 

Праксата на интернационалните и европските медиуми е да обучуваат неколку различни 

тимови за известување од воена зона, кои повремено ротираат или известуваат од 

различни воени зони во исто време. Сите тие воени кореспонденти успешно си ги 

завршуваат своите задачи од различните воени подрачја без последици по нивното 

психичко здравје и физичка безбедност. Медиумот мора да има предвид дека праќањето 

во војна на необучен медиумски работник значи изложување на опасност со  смртни 

последици. Токму затоа кореспондентите кои одат на терен, пред сè мора многу добро 

да се подготват и информираат, а потоа и да знаат како правилно да се однесуваат на 

терен и каде точно мора, а каде не смеат да бидат присутни во конкретен момент.

Присуството на медиумските екипи во воени зони е важно за јавниот интерес, не само 

од аспект на потрага или покажување на вистината, туку и за обесхрабрување на некоја 

од групите да врши злосторства врз цивили, затоа што истите ќе бидат јавно пренесени. 

За разлика од известувањето во нормални услови, каде единствениот предизвик е 

квалитетот на информацијата, известувањето во војна бара од медиумските работници 

во исто време да ги штитат свјот  живот и здравјето. По својата природа, медиумските 

работници се водени од поривите на љубопитност, потрага по вистината, потрага по 

ексклузива, одење чекор понатаму… Сепак, тие мора да знаат дека во војна најголемиот 

приоритет е нивниот живот.
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ЗА АВТОРОТ

Кристина Атовска, родена во Скопје, 1989 година, 

дипломиран новинар на Правниот факултет во 

Скопје во 2011 г., со мастер студии по Дипломатија и 

меѓународни односи на Универзитетот на Југоисточна 

Европа. 

Во текот на својата кариера Атовска известуваше  

за најважните политички настани, како и од насилни 

протести во Скопје, Белград и Атина. 

Атовска обелодени и неколку сериозни криминални активности по кои Јавното 

Обвинителство отвори истражни постапки, како на пример сториите за барање мито за 

посвојување деца. Особен интерес и знаење покажа при подготовка на краткометражен 

документарен филм за состојбата на затворите во државата. Атовска е автор и режисер 

на серијал од кратки документарни филмови поврзани со КОВИД 19. 

Во моментов работи во емисијата „Утрински брифинг“ на интернет телевизијата 

„Слободна ТВ“ и „Слободен печат“ и е единствениот македонски новинар кој известува 

од воената зона во Украина. 

*Во моментот на објавување на овие „Насоки за известување од подрачје на воен 

конфликт/ војна, Кристина Атовска се наоѓа во Украина, по втор пат. Овој текст е 

подготвен како дел од нејзиното искуство и научените лекции при известувањето од 

војната со Украина.
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