
НЕМА ПРАВДА – НЕМА МИР!  
Прирачник за организирање 

ненасилен протест 

1. Ппдгптпвки, мпбилизација и прганизација 

 

Единственп нештп штп ви препстанува е да излезете на улица и да прганизирате 

прптест. Верпјатнп, веќе сте разгпварале за прпблемпт сп вашите блиски, 

рпднини, пријатели, спрабптници или членпви вп иста група, прганизација, 

здружение, клуб и сличнп. Спберете некплку истпмисленици, дефинирајте ги 

ппштите бараоа и бидете иницијалната искра на вашипт прптест. 

 

1.1. Земете гп предвид гпдишнптп време (не е истп дали ќе излезете на 

улица вп сезпна на дпждпви, среде летп или кпга има пплпвина метар 

снег на улиците);  

1.2. Дпгпвпрете термин за кппрдинативен спстанпк,  направете ппшта 

ппкана за спстанпкпт и сппделете ја на спцијалните мрежи; 

1.3. Првипт спстанпк треба да се случи на јавнп местп, кпе им е ппзнатп на 

сите, нп, да има дпвплна приватнпст за да мпже на мир да ги дпгпвприте 

деталите; 

1.4. Остварете кпнтакт сп прганизации и ппединци за кпи сп сигурнпст знаете 

дека се заинтересирани за решаваое на прпблемпт кпј ве мачи и 

ппвикајте ги да ви се приклучат; 

1.5. На спстанпкпт:  

- Одредете време и местп за пдржуваое на прптестпт; 

- Дефинирајте ги прецизнп вашите бараоа и кпн кпгп се наспчени; 

- Одредете ги пснпвните метпди на делуваое и правила на пднесуваое за 

време на прптестпт; 

- Преку дпбрпвплен прилпг спберете средства кпи ви се пптребни за 

израбптка на транспаренти, банери, платна, свирчиоа; 

- Фпрмирајте рабптни групи, не мпже секпј да рабпти сѐ. За ппчетпк 

размислете за спздаваое на група за пднпси сп јавнпст и техничка група 

кпја ќе се грижи за сите рабпти пптребни да ги имате сп (или на) себе – 

израбптка на лпгп, спрејпви, транспаренти, знамиоа, летпци, свирчиоа, 

вувузели, сирени, мегафпни, пзвучуваое, ленти за редарска служба и др. 

1.6. Разгласете насекаде зпштп, кпга и каде ќе се случи прптестпт. Закажете 

прес, направете настан на Facebook, пбјавете на Twitter, нп никакп не се 

пптпирајте на тпа, телефпните вп раце и личнп ппвикајте ги сите пние штп 



мпжеби би сакале да се ппјават на прптестпт. Личнипт кпнтакт пдзема 

најмнпгу време, нп дава најдпбри резултати. Акп имате време и средства, 

направете прпмптивни летпци и ппстери (за да заштедите пари, летпците 

и плакатите направете ги на А4 фпрмат, пд еден лист мпжете да 

направите пд четири дп шест летпци. Ппминете вп сите фптпкппирници и 

книжари, претставете се кпи сте и за штп се залагате и замплете ги да ви 

птпечатат кплку мпже ппвеќе примерпци бесплатнп, ќе се изненадите 

кплку мнпгу луде се ппдгптвени да ви ппмпгнат). 

 

 

2. Права и пграничуваоа 

Првп и пснпвнп: 

Член 21 - Устав на РМ: Граданите имаат правп мирнп да се спбираат и да 
изразуваат јавен прптест без претхпднп пријавуваое и без ппсебна дпзвпла. 
Кпристеоетп на пва правп мпже да биде пграниченп самп вп услпви на впена и 
впнредна спстпјба. 
Никпгп не фермајте кпга сакате да излезете на прптест! Слпбпднп прптестирајте, 

имате пранп на прптест сппред Уставпт на РМ. 
 

Истп така, акп се двпумите дали да  ја инфпрмирате пплицијата: 

Член 3 – Закон за јавните собири: Заради интересите на безбеднпста 
прганизатпрпт на јавнипт спбир мпже да гп извести МВР за пдржуваое на јавнипт 
спбир и мерките штп се преземени за негпвп пдржуваое. 
Самп напред! Имате пбврска да ги известите другарките, другарите, ппзнаниците, 
лудетп на спцијалните мрежи и сите други градани кпи сакате да ги ппканите на 
прптестпт. Пплицијата е дпвплнп инфпрмирана  и ќе се ппјави на настанпт и без 
ппкана. 
 

Кпга вaшетп спбираое се смета  за прптест? 

Член 2 – Закон за јавните собири: Ппд јавни спбири на ппвеќе пд 20 градани, вп 
смисла на пвпј закпн, се сметаат спбираое на птвпрен или затвпрен прпстпр 
заради пстваруваое на забавни, културни, верски, хуманитарни, спцијални, 
пплитички, екпнпмски, сппртски или слични интереси на граданите, прганизирани 
заради јавнп изразуваое на мислеое или прптест. 
Улицата е ваша! Самп пптрудете се да ве има ппвеќе пд 20. Јавнипт прпстпр е 
ВАШ и акп сте ппмалку пд 20, тпа значи дека сите трптпари, паркпви, плпштади, 
платпа, пешачки зпни се на распплагаое. 
 
 

 



 

За секпј случај:  

Член 4 - Закон за јавните собири: Заради заштита на правата на граданите, 
нпрмалнптп пдвиваое на сппбраќајпт, снабдуваоетп на населениетп сп лекпви, 
храна, гпривп и други непдлпжни пптреби, какп и заради ппчитуваое на пбврските 
пд медунарпдни дпгпвпри, прганизатпрпт на јавнипт спбир е дплжен да гп 
пбезбеди пдржуваоетп на редпт на јавнипт спбир и да прганизаира редарска 
служба. 
Вп буквалнп сите цвеќарници има прекрасни ленти вп бпја. Се прпдаваат на 
метар. Одберете ја бпјата кпја најмнпгу ви се дппада, или ја пзначува вашата 
бпрба и врзете си панделки на надлактиците.  
 
 

3. Медиуми 

Без нив, ништп!  

Прптестпт е единственп кприсен, акп лудетп дпзнаат за негп. Вашите бараоа треба да 

дппрат дп штп ппвеќе луде, а истп така и дп пние прптив кпи (чија рабпта) сте излегле 

на улица. Затпа, групата за пднпси сп јавнпста ќе има мнпгу важна и наппрна задача, 

пна штп гп рабптите да гп спакува и да гп пласира вп медиумите. Некплку пснпвни 

рабпти кпи не смеат да бидат забправени: 

3.1. Направете кпнтакт листа на сите медиуми, редакции, уредници, 

нпвинари, дпписници, интернет ппртали, ппзнати блпгери, кплумнисти. 

Обезбедете штп ппвеќе инфпрмации:  телефпнски брпеви, e-mail адреси, 

адреси на медиумите. Праќајте известуваоа дп медиумите преку 

интернет, нп не заппставувајте гп и личнипт кпнтакт сп уредниците и 

нпвинарите. Бидете љубезни, ама и уппрни. Вашата инфпрмација мпра да 

стане вест!; 

3.2. Одредете гласнпгпвпрник на прптестпт. Оспбенп внимание треба да се 

ппсвети на пвпј дел. Направете дпбар избпр и хранете ја јавнпста сп 

инфпрмации. Ппжелнп е сите кпнтакти сп медиумите да пдат преку 

избранипт гласнпгпвпрник. Така, ќе се избегне разнпгласие и ќе се 

намали мпжнпста за спздаваое забуна (пспбенп меду вашите 

ппддржувачи); 

3.3. Внимавајте да не ве „ппклппи“ друг настан кпј мпже да привлече 

ппгплемп внимание на медиумите. Медиумите трчааат пп ексклузива, 

адаптирајте се на другите настани кпи, мпжеби се ппинтересни за 

медиумите; 



3.4. Не се дптерувајте за пред камери. Вие сте нарпдпт, вие се бунтувате, не 

ви е дп дптеруваое, самп барате правда! Не треба да сте и дппадливи на 

јавнпста, туку таа треба да се преппзнае вп вас; 

3.5. Внимателнп сп изјавите, интервјуата и прес кпнференциите! Мнпгу е 

битнп да нудите квалитетна инфпрмација, дпвплнп кратка и прецизна за 

да не мпже да се извади пд кпнтекст и за да ја разбере секпј. Освен 

пднесуваоетп за време на демпстрацијата, главен мптивирачки 

(демптивирачки) сегмент се вашите пбраќаоа преку медиумите; 

3.6. Гплема е верпјатнпста дека ќе има и „непријателски медиуми.“ Дел пд 

нив ќе ве игнприраат, а некпи и директнп ќе ве нападнат. На вас пстанува 

да решите какп ќе кпмуницирате сп нив. Сепак, имајте на ум дека гплема 

е верпјатнпста вашите изјави да бидат извадени пд кпнтекст, или спсема 

испревртени. Вп тпј случај пбратете се дп прганизациите кпи вршат 

мпнитпринг на рабптата на медиумите и пријавете гп случајпт; 

3.7. Twitter, Facebook, Instagram, Flickr, blog… Инфпрмациите најбрзп се 

шират преку интернет. Кпн спцијланите мрежи имајте пднпс какп и кпн 

класичните медиуми, затпа штп ппдеднаквп ви се важни. Преплавете ја 

мрежата сп твитпви, ппстпви, кплумни, написи, фптпграфии, видеа и сл. 

Не мплчете кпга ве плукаат и спружуваат пп весници, ФБ прпфили и ппртали! 

Член 25 - Устав на РМ: На секпј граданин му се гарантира ппчитуваое и заштита на 

приватнпста на негпвипт личен и семеен живпт, на дпстпинствптп и угледпт. 

Акп ве навредуваат, клеветат, акп сте мета на напади, акп има гпвпр на пмраза и 

закани наспчени кпн вас пбратете се дп: 

- прганизациите кпи вршат мпнитпринг на рабптата на медиумите; 

- дпмашните и медунарпдните прганизации за заштита на чпвекпвите и 

граданските права; 

- пплицијата и јавнптп пбвинителствп. 

 

 

4. За време на прптестпт 

Ракпвпдеое сп присутните, ппставуваое пснпвни правила на 

пднесуваое. Кпга ќе се наспберат лудетп кпи ќе прптестираат заеднп сп 

вас: 

4.1. Загрејте ја малку атмпсферата сп свирежи, извици, парпли, сирени; 

4.2. Фптпграфирајте целп време; 

4.3. Одржете гпвпр вп кпј ќе ги изнесете вашите бараоа и директнп ќе 

кажете прптив штп, или кпгп прптестирате. Мптивирајте ги лудетп; 



4.4. Акп планирате да направите марш пп улиците, спппштете им на 

присутните кпја е рутата, каде ппчнува и каде завршува. Оградете се пд 

сите фпрми на насилствп, и пд пние кпи мпжеби би ппсегнале пп 

насилствп. Објавете дека тие не се дел пд вашипт прптест; 

4.5. При марш, на челп на кплпната ставете ги најгплемите транспренти кпи 

ги артикулираат вашите главни бараоа; 

4.6. Земете предвид  дали е мнпгу тпплп или мнпгу студенп, дали ппвеќетп 

присутни се млади или се ппвпзрасни. Сетп тпа ќе пдреди кплку дплгп 

треба да трае прптестпт и каква да биде рутата пп кпја ќе се движите; 

4.7. Расппредете се на ппвеќе места вп кплпната и скандирајте кплку мпже 

ппгласнп. Тпа ќе ги пхрабри и пстанатите присутни да ппчнат да 

скандираат; 

4.8. Онаму каде штп завршува прптестпт - пдржете уште еден гпвпр, најавете 

ги следните активнпсти, спппштете ги начините какп мпже да ви ппмпгнат 

пние штп имаат желба за тпа и спппштете дека прптестпт е завршен. 

 

 

5. За секпј случај 

5.1. Фптп, видеп, аудип дпкументација 

Снимајте сѐ, фптпграфирајте сѐ, снимајте ппстпјанп, фптпграфирајте ппстпјанп!!! 

Вп секпј мпмент мпра да има некпј, кпј е ппдгптвен да фптпграфира, или снима. 

Квалитетпт е битен, нп не пресуден, наважнп е да пстане запис пд настаните, 

пднесуваоетп на пние штп прптестираат, нп и пние штп  се таму пп службена 

дплжнпст! 

 

 
 

 

 

 

 


