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Синдикат е доброволна организација на работници која се
темели на заеднички интерес и меѓусебна солидарност.
Новинарите, фоторепортерите, снимателите и сите кои
учествуваат во медиумскиот производ се пред се –
работници и затоа им е потребен синдикат кој ќе ги штити
нивните основни работнички и професионални права.

Синдикатот ги обединува сите – независно од нивната
партиска, етничка или каква било друга припадност , сите
имаат ист интерес: подобри услови за работа и подобра
плата.

Сегашната ситуација на тоа поле е речиси катастрофална.
Многу колеги работат непријавени, без годишен одмор,
без платено прекувремено, боледување, откази се делат
усно, се губи работа преку ноќ...

Само здружени новинарите и другите медиумски
работници можат да ги променат работите и да ги остварат
своите интереси. Сопствениците нема да ги сметаат за
релевантни поединечните барања, но работниците
организирани во силен сидикат нема да можат да ги
игнорираат.

Синдикатот преку одбрана на слободните и професионални
медиуми ја промовира и брани демократијата. Нема таков
сопственик на медиум кој јавниот интерес ќе го смета за
поважен од својот. Само професионалците можат на тоа да
го натераат. Затоа работничките права се местото од каде
почнува и каде завршува секоја дебата за слободата на
медиумите.

Не смееме да дозволиме да не исплашат заканите и
забраните на сопствениците за членување во синдикат. Тоа
е основно човеково право и неговото кршење е спротивно
на Уставот, законот и меѓународните конвенции на кои
Македонија е потписник.

Зошто Синдикат?
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Самостојниот Синдикат на новинари и медиумски работници
чиј скратен назив е ССНМ е доброволна, самостојна,
независна и непартиска организација чија главна цел е
застапување, претставување, унапредување и заштита на
економските и професионални интереси на вработените во
медиумите.

ССНМ е основан на 12 ноември 2010 година како резултат
на дведецениската потреба за заштита на правата на
медиумските работници.

ССНМ е член на Европската федерација како дел од
Меѓународната федерација на новинари (www.i�.org).
Меѓународната федерација на новинари e најголема
организација на новинари во светот со 600 000 членови од
повеќе од сто земји.

Да го вратиме и одбраниме достоинството на нашиот труд
со битка за економските, социјалните и правата од работен
однос.

За квалитетно и слободно новинарство кое не може да
опстои во услови на сиромаштија, корупција и страв!
За подобрување на условите за работа и заштита при
работа!

Кои сме ние?

За што се бориме?
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Од Универзалната декларација
за човекови права на ООН

Сeкoj имa прaвo нa рaбoтa, слoбoдeн избoр нa рaбoтнo
мeстo, прaвeдни и пoвoлни услoви зa рaбoтa и зaштитa oд
нeврaбoтeнoст.

Сeкoj, бeз кaквa и дa e дискриминaциja, имa прaвo нa
eднaквa плaтa зa истa рaбoтa.

Сeкoj кoj рaбoти имa прaвo нa прaвeдeн и сooдвeтeн
нaдoмeстoк штo нeму и нa нeгoвoтo сeмejствo ќe им
oбeзбeди дoстoинствeн живoт, a кoj нaдoмeстoк ќe бидe
нaдoпoлнeт, дoкoлку e нeoпxoднo, сo други срeдствa нa
сoциjaлнa зaштитa.

Сeкoj имa прaвo дa oснoвa и дa сe зaчлeнувa вo синдикaти
зaрaди зaштитa нa нeгoвитe интeрeси.

Сeкoj имa прaвo нa oдмoр и слoбoднo врeмe, вклучувajќи ги
тукa и рaзумнoтo oгрaничувaњe нa рaбoтнoтo врeмe и
прaвoтo нa пoврeмeн плaтeн oдмoр.

h#p://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Transla"ons/mkj.pdf
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Од Законот за работни односи

Работодавачот е должен да ја штити и почитува личноста и
достоинството на работникот, како и да води сметка и да ја
штити приватноста на работникот.

Ако работодавачот го откажува договорот за вработување
должен е да го наведе основот за отказот, да ја докаже
основаноста на причината која го оправдува отказот и да ги
наведе во образложението.

Работодавачот не смее да го откаже договорот за
вработување на работник за време на бременоста, раѓање и
родителство и отсуство поради нега и чување на деца.

Работодавачот е должен да обезбеди ниту еден работник да
не биде жртва на вознемирување и полово вознемирување.

Плаќањето на работата по договорот за вработување мора
да биде секогаш во парична форма.

Полното работно време не смее да биде подолго од 40 часа
неделно

Работникот не смее да биде ставен во понеповолна
положба од другите работници поради членство во
синдикатот

h#p://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/PT_Zakon_za_Rabotnite_odnosi_158_09122010.pdf



Основи на Синдикализмот
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Најважна цел на секој синдикат е почитување на правата на
работниците согласно Законот за работни односи и
склучување на колективни договори со работодавачите.
Колективен договор е документ каде се прецизирани сите
дополнителни права и обврски на работниците и
работодавачите. Колективниот договор се постигнува преку
преговори, го потпишуваат двете страни и има сила на
Закон. Затоа тој се смета за најдобар начин на заштита на
правата на работниците.
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За да се борат за повисоки плати, сигурни работни места,
подобри услови за работа, пократко работно време и за да
дојдат до колективен договор работниците мораат да имаат
силен синдикат, бидејќи само синдикатот е законски
овластен да преговара и да ги застапува. Ниту една
организација, група или поединец не може законски пред
работодавачот да ги штити и промовира интересите на
новинарите и другите медиумски работници.

Освен со колективните договори синдикатот има можности
и со различни други активности, методи, кампањи да се
бори за заштита на материјалните, работните, социјалните и
статусните права на своите членови. Неговата сила е
неговото членство и подготвеноста на тоа членство да се
избори за своите права. Раководството на синдикатот го
претставува и го застапува, но синдикатот се членовите, не
претседателот!
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Синдикатот се бори секој работник да добие договор за
работа што е доказ за неговиот работен статус. Кога помеѓу
работникот и работодавачот постои Договор за работа од
заработеното се одзема за здравствено и пензиско
осигурување. Висината на пензијата и другите бенефиции се
базираат само врз основа на висината на платата наведена
во договорот. Работниците чија што работа не е пријавена
или се согласуваат на работа врз основа на Договор за дело
(хонорар) се најзагрозена група и директна жртва на
експлоатација.

Со членството во ССНМ се добива бесплатна правна помош
како и застапување пред Суд во случај на кршење на правата
од работен однос. Затоа работодавачите сосема поинаку се
однесуваат кон неорганизираните работници отколку кон
оние кои се членови на својот синдикат.

Важен фактор за одбраната и заштита на интересите на
новинарите и медиумските работници се синдикалните
претставници, кај кои членовите секогаш можат да се
обратат за помош при решавањето на нивните проблеми.
Синдикалните претставници се воедно и членови на
проширениот состав на Извршниот одбор кој заседава и
решава за клучните прашања поврзани за активностите на
ССНМ
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За Синдикатот е важен секој негов член. Ниту едно
раководство на синдикат нема да може да се избори за
материјалните, социјалните и професионални права на
своите членови ако тие не стојат зад него. Но, исто така,
мали се шансите вработените да издејствуваат промена на
намерите на работодавачите доколку преземат
самоиницијативни акции и доколку зад нив не стои
искуството и силата на Синдикатот.

Со малку повеќе лична и професионална храброст можно е
да се постигнат придобивките што ги имаат колегите од
земјите со развиена демократија во кои е незамисливо
работодавачот односите во редакцијата да ги уредува само
по свој правилник, туку тоа го прави исклучиво во преговори
со новинарите, или со склучување на колективни договори.

Само медиумските професионалци кои се избориле за својот
цврсто дефиниран статус, соодветна професионална улога,
материјални и социјални права кои се поголеми од
законскиот минимум, можат да бидат слободни, а само
професионално и економски слободни медиумски
работници можат да генерираат слободни медиуми



Десет синдикални заповеди

Никогаш немој слепо да му веруваш на
раководството! Не прифаќај устни
ветувања и барај сите права и обврски
да ги добиеш во писмена форма.
Отвори очи особено ако одиш во
медиум во кој претпоставен е твој
пријател! Односите се менуваат,
позициите исто така, а вечен е само
интересот. Затоа заштити го својот!

1.
Не верувај!

И покрај потпишаниот договор сепак
провери како и на колку време си
пријавен и дали ти се платени
придонесите за здравствено и пензиско
осигурување.

2.
Проверувај!

Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници12
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Не наседнувај на приказната дека тоа е
„вообичаена пракса“. Со потписот на
бланко документ си ставен во
најнеповолна можна ситуација и затоа
доколку можеш не се потпишувај! Исто
така важно е и да ги читаш сите
документи што ги потпишуваш, дури и
тогаш кога станува збор за копии. Во
случај на уцена потпиши, но веднаш
јави се во ССНМ за да те посоветуваат
како да се заштитиш!

3.

Не потпишувај бланко!

Чувај ги документите! Никогаш не го давај
Договорот за работа на работодавачот. Тој
може да го смени првиот лист и наместо
на неопределено да излезе дека си
вработен на определено време, да
избрише одредби во твоја и да допише
одредби во сопствена полза!

4.
Осигурај се!



Ако не знаеш – прашај! Законот за
работни односи предвидува права кои
работодавачот никогаш нема да ти ги
даде ако не мора. На секој сопственик
му одговара неинформиран работник
кој ќе поверува во се што ќе му се каже.
Немој да дозволиш да бидеш еден од
нив! Синдикатот обезбедува правен
совет за сите членови– користи го тоа
свое право!

5.
Информирај се!

Ако знаеш дека ти е прекршено правото од
работен однос, пријави во Трудова
инспекција или побарај синдикатот да го
стори тоа за тебе. Не преземај акции на
своја рака, извести го Синдикатот или
синдикалниот претставник!

6.
Делувај координирано!

Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници14
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Брани ги правата на колегите за тие да
ги бранат твоите кога ќе бидат
загрозени. Секогаш имало и ќе има
штрајкбрејкери, но историјата на
синдикализмот покажува дека тие кога
- тогаш ја плаќаат цената што се на
погрешната страна.

7.
Биди солидарен!

Надмини ги личните симпатии и
несогласувања бидејќи сите во
медиумската заедница имаме ист интерес:
да бидеме добро платени и да имаме
пристојни услови за работа независно од
уредувачката политика и од тоа дали сме
пријатели или не! Само силни и обединети
можеме да настапиме заедно во барањата
за своите права!

8.
Обедини се!



Клучот за промените е ослободување
од стравот! Ако чекаш да делуваш само
кога успехот е загарантиран, големи се
шансите дека никогаш нема да
делуваш. Оние кои ја жртвуваат
слободата за некаква моментална
сигурност, на крајот ги губат и двете!

9.
Охрабри се!

Само со тебе можеме да победиме.10.
Придружи ни се!

Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници16
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Според Законот за работни односи и според нашиот Статут
членови на Синдикатот се оние професионалци кои
пополниле пристапница (достапна и на нашата веб-страница
ssnm.org.mk) и кои редовно плаќаат членарина.

Челнарината изнесува 150 денари месечно за редовно
вработени, 80 денари за вработени со договор за дело, а
невработените и пензионерите плаќаат симболично 50
денари месечно. Се плаќа преку плата или преку уплатница
во банка, а од неодамна можно е да уплатите и во
просториите на ССНМ на улица Мито Хаџивасилев Јасмин
22/17 во Скопје.

Податоците за уплата се:

Назив и седиште на примач: ССНМ Скопје
банка на примачот: НЛБ Тутунска
Сметка број: 210066586600189
цел на дознака: членарина за месец _ _

Како да станеш член?
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Сања Џенеро Насловна страница
Крис Џонсон стр. 2 и 19
Бартоломеј Строински стр. 4
Роберт Атанасовски стр. 8 и 10
Зоран Маџоски стр. 9
Зоран Андоновски стр. 9
Филип Антовски стр. 11 и 17
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Freedom of the Media
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