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Градић Пејтпн 

Приштина 

 

Најпштрије прптестујемп прптив физичкпг и вербалнпг напада ваше службенице (на пснпву изјаве 

пчевидаца и фптпграфије утврдили смп да је наведена службеница Правда Бпжпвић), на 

нпвинарку КпССева кпја је данас пратила акцију исељаваоа ппрпдице Милунпвић, кпју је 

спрпвела КПА. 

Тпкпм данашоег извештаваоа са лица места у вези са исељаваоем ппрпдице Милунпвић, наша 

нпвинарка је дпбила физичке и вербалне претое пд стране ваше службенице, Прaвдe Бпжпвић, 

укључујући и насилан физички кпнтакт: 

 Одузимаое фптп апарата и ппкушај брисаоа фптпграфија из истпг, уз претоу да не сме да 

пбјави вест п пвпм дпгађају 

 Ппвлачеое нпвинарке за тпрбу и пдбијаое да је пусти  

 Насилнп задржаваое нпвинарке кпја је ппкушала да се мирнп удаљи 

 Одузимаое мпбилнпг телефпна 

 Вербалне претое: „Слушај девпјчице, заштп ме дираш? Сад ћеш ти да видиш кп сам ја!“ 

„Знаш да мпгу да те стрпам у затвпр 30 дана?“, „Склпнили смп (навела је презиме угледнпг 

нпвинара из Северне Митрпвице, презиме ппзнатп редакцији), а ти се пвде шеташ целп 

јутрп“, „Дпђи да ти кажем нештп“, „Ти ћеш мајку четвпрп деце да стресираш?“, „Има 

надређенијих и изнад уреднице“, итд. 

 Одбила је да се представи, чак и када је уредница КпССева, прекп нпвинарке КпССева 

затражила разгпвпр са опм и пбјашоеое за насилнп ппнашаое према нашпј нпвинарки, 

уппзпривши је да се разгпвпр снима. 

Наглашавамп да се наша нпвинарка, упркпс вербалнпм и физичкпм злпстављаоу службенице 

КПА, Правде Бпжпвић, држала у пптпунпсти суздржанп и није узвратила на агресиван начин. 

Ппнављала је: „Ја сам нпвинарка, у чему је прпблем? Радим свпј ппсап“, „Пустите ме“, „Вратите 

ми телефпн“. 

Инцидент се дпгпдип када је службеница КПА, Правда Бпжпвић, пришла нашпј нпвинарки кпја је 

фптпграфисала улаз зграде у кпјпј се налазип стан за евикцију. Накпн штп је нпвинарка снимила 

фптпгафије, службеница Правда Бпжпвић је у пратои пплицајца пришла и рекла нашпј нпвинарки 

да ју је „видела“ какп је „сликала у оенпм правцу“, затраживши да фптпграфије на кпјима је пна - 

буду и избрисане. Иакп јпј је нпвинарка прпфесипналнп пбјаснила да је ту у свпјству нпвинара, да 

је фптпграфија направљена из далека и да се службеница КПА на фптпграфијама "практичнп не 

види", Правда Бпжпвић је била уппрна да фптпграфије буду избрисане, те затим нпвинарки 

пдузела апарат и ппкушавала сама да их избрише. 

 

 



     
 

На питаое нпвинарке КпССева, да се представи, Бпжпвић је пдбила да тп учини, уз пдгпвпр - "није 

битнп", вративши нпвинарки апарат, уз ппнпвнп инсистираое да се фптпграфије избришу. 

Нпвинарка је две фптпграфије и избрисала. 

 

Службеница  Правда Бпжпвић није истпвременп указала ни на специфичну прпцедуру да се 

службеници КПА, какп сама КПА тврди у накнаднпм ппјашоеоу за наш ппртал, „не представљају“ 

тпкпм извпђеоа евикција. 

 

Вербалнп и физичкп злпстављаое ескалирап је када је уредница КпССева прекп нпвинарке 

КпССева затражила телефпнски разгпвпр са Правдпм Бпжпвић и пбјашоеое за насилнп 

ппнашаое према нашпј нпвинарки, уппзпривши је да се разгпвпр снима.  

Наша редакција је, прпверавајући тврдое представнице за медије КПА Негпсаве Мрдакпвић, кпје 

је дала за наш ппртал накпн данашоег инцидента - да је пплиција пптврдила да није дпшлп дп 

инцидента, ппзвала шефа пперативе северне пплицијске станице Кпспвске пплиције, Милију 

Милпшевића и шефа регипналне пперативе КПС-а, Жељка Бпјића, кпји тврде да пни нису 

разгпварали са билп ким из КПА у вези са пвим случајем. 

Наша нпвинарка, упркпс суздржанпсти и прибранпсти на терену, тренутнп је у стаоу шпка и 

стреса, услед пвпг злпстављаоа, агресивнпг физичкпг кпнтакта, и свпјеврснпг људскпг и 

прпфесипналнпг ппнижеоа. 

У циљу заштите нпвинара, прпфесипнализма у свим сферама, па и вашпј, кппију пвпг писма накпн 

слаоа вама, упућујемп и медијским редакцијама, укључујући и тп да пвп писмп пбјављујемп на 

нашем ппрталу.   

 

Кпспвска Митрпвица, 20.8.2015. 

Уредница ппртала КпССев 

Татјана Лазаревић 

 


