
 
Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници 

 

Билтен 

Трпението заврши, стравот е надминат— во МПМ две 
редакции одат во штрајк. Новинарите и медиумските 
работници на Утрински и Дневник донесоа и формална 
одлука за употреба на најсилната алатка за одбрана на 
правото за пристојна работа. Тие ја имаат поддршката и 
од  колегите во Вест. По подолг период од неколку 
децении ова е прв штрајк во медиум во Македонија.  

Секојдневна слика пред 
МПМ. Фото Р. Атанасовски 

Одлука за штрајк во МПМ Јануари 2017 

Бесплатен онлајн курс за истражувачко новинарство 

Нпвинарствптп е една пд пние прпфесии кпја бара 

ппстпјанп успвршуваое и учеое. Тпа не прави 

ппатрактивни на пазарпт, ни птвара нпви мпжнпсти за 

врабптуваое и напредуваое вп кариерата.  

Ппдпбруваоетп на  нпвинарските вештини, спвладуваое 

на нпви алатки е прпцес кпј ппстпјанп трае.  

Акп знаете англиски пва е мпжнпст штп секакп треба да 

ја искпристите. Универзитетпт Кплумбија 

пвпзмпжува бесплатен пнлајн курс за истражувачкп 

нпвинарствп за заинтересирани нпвинари. Курспт 

заппчнува на 8 февруари.  Ппвеќе инфпрмации на 

следнипв линк.   

Курсот започнува на 8 
февруари. 

Повеќе 

По најавите за укинување на наградата „Менде 
Петковски― за најдобар дописник што ја доделуваше 
Дневник ви пренесуваме коментар на нашата 
членка Моника Талевска на тема положбата и 
односот кон дописниците, објавена на Цивил 
медија.  

Му требаат ли дописници на македонското 
новинарство? 

Повеќе 

Новата адреса на ССНМ 
е улица Рајко 
Жинзифов бр.22 
Скопје. Канцеларијата 
е дел од Социјалниот 
центар „Дуња“  
Телефонот е несменет 
2671201, а мобилен 
075483314  

ВАЖНО 

https://www.edx.org/course/global-muckraking-investigative-columbiax-gm1x
http://bit.ly/2jHzwkF
http://bit.ly/2klYAzB
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Билтен 

 Европскиот парламент го усвои начелото на 
еднаков третман кое вели дека „основните права на 
сите работници треба да бидат загарантирани 
независно од формата на нивниот договор за 
вработување―.„Долго време бараме еднаков 
третман за фриленсерите и таканаречените 
„атипични работници―, рече претседателот на ЕФЈ 
Могенс Блишер Бјерегард.  

Неприфатливо е 
прекарните  работници да 
бидат најмалку 
зазаштитени во Европа. 

Европски столб за социјални права Јануари 2017 

Поддршка за колегите од Србија 

Претседателите на синдикатите на новинари на 
Македонија, Црна Гора и Хрватска испратија 
писмо на поддршка до претседателката на 
Синдикатот на Србија Драгана Чабаркапа по 
принудното иселување на СИНОС од просториите 
во Здружението на новинарите на Србија – 
УНС.Истовремено е испратено и писмо реакција 
до претседателката на УНС Љиљана Смајловиќ 
во кое се вели дека таквиот чин испраќа лоша 
поракаи дека освен што е нанесена штета на 
СИНОС, штета ќе трпи и угледот на УНС кој не ги 
поддржува колегите кои се во неволја  

Солидарноста со колегите и 
колешките е обврска на сите 
нас 

Повеќе 

Во Бугарија, Стојан Тончев беше удрен со 

бејзбол палка. Во Хрватска, Жељко Ператовиќ 

беше нападнат од три лица. Дописникот на 

АФП, Дејвид Перотин, беше исто така нападнат 

од десет лица. Истражувачкиот новинар во 

Србија, Иван Ниниќ, беше претепан со метални 

шипки 

Резолуција за напади врз новинари 

Повеќе 

Safejournalists.net:  

Статистика за нападите 

врз новинари од 

регионот на едно место  

 

Повеќе 

http://bit.ly/2k0lI5Z
http://bit.ly/2kwBMze
http://safejournalists.net/
http://bit.ly/2kwF2e3
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ССНМ ја преведе и објави  публикацијата „Работно 
време во новинарството: компаративна анализа на 
синдикати на ЕФЈ― . Тоа е прв проект на 
Европската федерација на новинари – ЕФЈ насочен 
кон компаративна студија на условите за работа во 
новинарството. Премисата на оваа студија беше 
интересот на новинарите за флексибилно работно 
време 

Компаративна студија за 
работното време на 
европските новинари 

Студија: Работно време во новинарството Јануари 2017 

Најдоброто истражувачко новинарство во 2016 

Сега кога 2016 остана зад нас, време е да 
фрлиме поглед назад на темелното, 
истражувачко новинарство кое ги поттикна 
светските лидери и граѓани во акција. 

Измината година даде многу истакнати 
истражувачки потфати кои открија прикриени 
скандали и незаконски дела, откривајќи ја 
вистината и предизвикувајќи  промена. 

Во текстот на Жан Клон Кабенгера се наведени 
некои од најдобрите истражувачки стории во 
светот . 

 

2016 донесе сериозни 
истражувачки стории кои 
предизвикаа акција и промена 

Повеќе 

Новинарската и медиумската заедница дава 
целосна поддршка на редакцијата НИН во 
оспорувањето на првостепената пресуда на 
Повисокиот суд во Белград кој одлучи дека 
НИН го повредил угледот и честа на 
министерот за внатрешни работи Небојша 
Стефановиќ 

Поддршка за НИН 

Повеќе 

На почетокот на годината 
оние членови кои плаќаат 
чланарина на годишно ниво 
е потребно да уплатат за 
членство во 2017. Уплатата 
се врши преку банка или 
директно во ССНМ. 
Потсетуваме дека со 
неплаќање на чланарината 
подолго од 3 месеци 
членството во ССНМ 
автоматски престанува. 
Согласно Законот за 
работни односи за член на 
синдикат се смета само оној 
кој плаќа чланарина.  

ВАЖНО! 

Повеќе 

http://bit.ly/2jHMuPx
http://bit.ly/2kuqhsy
http://bit.ly/2kwRNFE
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Билтен 

Како ќе функционира, што подразбира проектот на 
најголемата социјална мрежа Facebook можете да 
прочитате во текстот објавен од самата платформа. 
Проектот е контроверзен на самиот почеток како 
што е контроверзна и релацијата меѓу фејсбук, 
новинарите и самите медиуми.  

По експанзијата на лажните вести 
Facebook влегува во новинарство 

Новинарскиот проект на Facebook Јануари 2017 

Новинарство без став е бегање од одговорност 

„Пет минути за Хитлер, пет минути за Евреите.― 

Тоа, според легендата – и Facebook страницата за 
дипломците на Miami Herald – беше рутинскиот 
одговор на уредникот од 80-ите секогаш кога некој 
несреќен новинар се трудеше од петни жили да 
„избалансира― сторија која всушност и не требаше да 
биде избалансирана кога моралниот авторитет 
очигледно бил во рацете на една или друга 
страна.Пет минути за Хитлер, пет минути за 
Евреите.И потоа што? Пет минути за ИСИС, пет 
минути за Шарли Ебдо? 

Да, овие се чудни примери. Но се исто така и 
логични екстраполации. 

Факт е дека новинарството без суд – морален суд – не 
може да постои. 

 
Новинарството без 
морален суд не може да 
постои. 

Повеќе 

Од трите најчесто оценувани сектори – политика, 
економија и медиуми и новинарство – лесно ќе се 
согласиме дека брзи и револуционерни промени се 
случуваат во медиумите повеќе од кој било друг 
сектор. Тоа е поради влијанието на 
информациската технологија и дигитализацијата. 

Медиумите и новинарството во 2017 

Повеќе 

Интернетот нуди голем 
број бесплатни алатки, 
ресурси и отворени 
бази на податоци 
достапни за 
амбициозните 
истражувачки 
новинари. Ви ги 
пренесуваме  на 
нашиот сајт 

Новинарски алатки 

Повеќе 

http://bit.ly/2kYiH73
http://bit.ly/2jHz1XY
http://bit.ly/2kuzhxG
http://bit.ly/2k0kJT4
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Билтен  

Во новинарството, „петте клучни прашања се „Кој―, 
„Што―, „Кога―, „Каде― и „Зошто―. Потсетувањето на 
овие клучни прашања им помага на новинарите да 
дадат осврт на фундаменталните прашања кои 
секоја сторија би требало да ги одговори. 
Неодамнешните случување, сепак, покажаа дека 
традиционалните новинарски практики можеби и не 
се веќе толку ефективни како некогаш. Поради тоа, 
се јавуваат уште неколку клучни прашања кои би им 
биле од корист на денешните новинари. 

Идејата за избалансираност 
е застарена 

Дополнување на петте клучни новинарски прашања Јануари 2017 

Правилник за правна помош 

Право на правна помош им припаѓа на сите 
членови на ССНМ кај кои повредата на правата 
од работен однос се случила за време додека се 
членови најмалку 3 месеци и кои уредно ја 
подмируваат својата статутарна обврска за 
плаќање членарина. Правната заштита и помош 
на товар на ССНМ ја пружа адвокат ангажиран од 
страна на Синдикатот. 

Членот на ССНМ е должен веднаш да го извести 
Извршниот одбор на Синдикатот за настанатиот 
спор  

Оваа публикација се продуцира со помош на рант доделен преку проектот 
„РеФорМедиа – Унапредување на соработката меѓу граѓанското општество, 
институциите и граѓаните за спроведување реформи во медиумската сфера―, 
што го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми и Мировниот институт 
од Љубљана со финансиска поддршка од Европската Унија. 
Содржините во оваа рубрика се одговорност единствено на Самостојниот 
синдикат на новинари и медиумски работници, и во никој случај не може да се 
смета дека ги одразуваат ставовите на Европската Унија. 

Правилникот за правна помош 
е усвоен во 2011 година 

Повеќе 

На 10 февруари (петок) во седиштето на ССНМ 
(Социјален центар Дуња) ќе се организира дебата 
на тема—Паралелни здруженија и синдикати со 
почеток во 20 часот. На дебата ќе и претходи 
истражувачка сторија за алтернативните новинарски 
здруженија и синдикати: МАН и Независниот 
синдикат на новинари.  

Вообичаено, дебатата ќе заврши со „палачинка 
забава―. Ве покануваме да ни се придружите.  

 Најава и покана за дебата 

 

Доколку сте 
смениле работно 
место, број на 
телефон или маил 
адреса ве молиме 
да не информирате 
за вашите податоци 
да бидат 
ажурирани. Пишете 
кратка порака на 
ssnm.info@gmail.com  

ВАЖНО 

Повеќе 

http://bit.ly/2km0jVA
http://bit.ly/2h4JnUK

