
 
Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници 

 

Билтен 

На 14 март заврши штрајкот на трите редакции во Медиа 
принт Македонија. Барањата за платите за декември и 
јануари се исполнети, а поспоставен е и дијалог со 
менаџментот што ги исцрпи законските причини за 
прекин на работата. Штрајкот траеше речиси месец дена. 
За жал ситуацијата во МПМ и натаму е критична и не е 
исклучено ново незадоволство на вработените.  

Пред менаџментот на МПМ 

Завршен штрајк во МПМ Март 2017 

Во поддршка на новинарите под напад  

Вербалното насилство во континуитет промовирано од 
власта почнува да метастазира во состојба во која 
новинарите и медиумските работници веќе не се сигурни 
ниту на работното место ниту во својата приватност.ССНМ 
нема веќе илузии дека институциите ќе реагираат откако и 
по десетици напади и закани ниту еден извршител не е 
повикан на одговорност, а обвиненијата за поттикнувачите 
од страна на обвнителството се толкуваат како „слобода на 
говор“.  

Во покривањето на 
тензичните настани носете 
заштитни капи 

Повеќе 

Доцнење на исплатата на платите во ТВ Алфа ги 
мобилизира членовите на ССНМ и во оваа редакција. По 
притисокот на вработените и разговорите со менаџментот 
исплатена е јануарската плата, а најавена е и исплатата 
на февруарската во кус период. ССНМ преку своите 
претставници е вклучен во случувањата и подготвен да 
даде секаква помош и поддршка на колегите во нивното 
барање да бидат платени за својата работа.  

Драматично и во ТВ Алфа 

 

Адресата  на ССНМ е 
улица Рајко Жинзифов 
бр.22 Скопје. 
Канцеларијата е дел од 
Социјалниот центар 
„Дуња“  Телефонот е 
(2)  2671201. Мобилен 
075 353 353 . Работно 
време на 
канцеларијата на ССНМ 
е од 10 до 16 часот.   

ВАЖНО 

Повеќе 

http://bit.ly/2ooXd7P
http://bit.ly/2lSSw1o


Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници 

 

Билтен 

Со поддршка на  Маршот за женски права  на 
Платформата за родова еднаквост ССНМ го одбележа 
Меѓународниот ден на правата на жената 8 март. Кога се 
повеќе жени новинарки се изложени на дискриминација 
во однос на работните обврски, во плати, кога се 
изложени на психичко, физичко, а во последниве години 
и на интернет малтретирање наша одговорност како 
Синдикат и како новинари е да го подигнеме гласот за 
родова еднаквост.  

Марш за женски права 8 
март 2017 

Одбележување на 8 март Март 2017 

Поддршка за македонските новинари 

Регионалната неформална иницијатива Новинаска мрежа 
најостро го осудува физичкиот напад врз екипата на 
македонскиот портал А1 во Скопје и бара остра и брза 
реакција на државата, ефикасно полициско и судско 
процесуирање, како и адекватна реакција на 
меѓународната заедница и меѓународните организации.  

Петицијата за поддршка на колегите од Македонија ја 
потпишаа над сто новинари и јавни личности од регионот.  

Нападната екипа на А1он за 
време на протестите За 
заедничка Македонија  

Повеќе 

Канцеларијата на Претставникот за слобода на 
медиумите, заедно со Организација за безбедност и 
соработка во Европа (ОБСЕ), спроведе квалитативна 
анкета за да почне да ја евидентира распространетоста на 
онлајн малтретирањето на жените новинари во земјите-
членки. “Одговорите кои ги добивме беа повик за будење 
за сите нас; навистина запрепастувачки во однос на 
бројот и природата на заканите кои секојдневно се 
упатени кон повеќето жени новинари’, вели во едно од 
своите последни обраќања како Специјален претставник 
на ОБСЕ за медиумите Дуња Мијатовиќ.  

Новинарките се изложени на малтретирање 

Повеќе 

Safejournalists.net:  

Статистика за нападите 

врз новинари од 

регионот на едно место  

 

Повеќе 

http://bit.ly/2nNtx3i
http://bit.ly/2nNuKaJ
http://safejournalists.net/
http://bit.ly/2mX89Ga


Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници 

 

Билтен 

УНЕСКО ги поканува професионалните фотографи од 
целиот свет да испратат примероци од нивните најдобри 
фотографии кои илустрираат новинари додека ја вршат 
нивната работа, особено во однос на прашањата на 
безбедноста на новинарите и неказнивоста на 
кривичните дела против нив.Конкурсот трае до 15 
април. УНЕСКО ќе воспостави контакт со избраните 
автори и ќе ги откупи фотографиите 

Конкурсот на УНЕСКО трае 
до 15 април 

Конкурс на УНЕСКО за професионални фотографи Март 2017 

Breitbart вести и враќањето на пристрасното новинарство 

Американското новинарство кое се гордееше со епитетот 
на глобален поборник за правата на новинарите и се 
позицинираше како гласник на професионалните вредности 
по претстедателските избори во САД се соочува со можеби 
најголема криза досега.  

Пробивот на ултра-конзервативните и пропагандистички 
медиуми како Breitbart е предмет на сериозни анализи но и 
саморефлексија на професијата.  

За македонските новинари е особено значајно да бидат во 
тек со овие глобални случувања, бидејќи борбата против  
пристрасното новинарство е борба која кај нас се води 
најмалку една деценија.  

Нема лесни решенија за борба 
против пропагандистичките 
медиуми  

Повеќе 

Темата за објективноста на новинарството е постојано 
присутна во размислата за професијата. Изразот почна да 
се јавува како дел од новинарството кон крајот на 20-иот 
век, особено во 1920-ите, како резултат на сè 
поизразеното сознание дека новинарите се полни со 
пристрасност, често несвесно. ССНМ ви пренесува 
анализа на Волтер Дин и Том Розентал која придонесува  
кон дискусијата помеѓу илјадници новинари за тоа што 
сториле, како го сториле тоа и зошто е тоа важно. 

Загубеното значење на „објективноста“ 

Повеќе 

Ги потсетуваме членовите 
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/2ooZDDD
http://bit.ly/2nKrM5h
http://bit.ly/2nNAj91
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Билтен 

Триесет и седум француски и меѓународни медиуми, со 
поддршка на Google и меѓународната медиумска мрежа 
First Draft, ја започнаа “CrossCheck”, заедничка 
платформа за утврдување факти со цел да се разоткријат 
лажни информации кои би можеле да влијаат на 
француските претседателски избори оваа пролет. 

Порталот им овозможува на партнерите да ги здружат 
силите во разоткривање на лажни информации и 
објавување статии со проверени факти, објасни 
директорката на First Draft, Џени Сарџент. 

Liberation, Le Monde, Les Echos, 
AFP, Google и Facebook. Channel 4, 
BBC News и Bloomberg CrossCheck 
се здружија против 
дезинформациите 

Здружено против дезинформациите Март 2017 

Новинар осободен, намалени казните на свиркачите 

Судот во Луксембург на 15 март 2017 година им ги намали 
казните на двајцата свиркачи вмешани во таканаречената 
афера LuxLeaks. Антоан Делтор е осуден на шест месеци 
условно и на 1500 евра парична казна, додека Рафаел 
Халет на парична казна од 1000 евра. Новинарот Едуард 
Перин е ослободен од вина 

ЕФЈ ја поздрави претходната одлука за ослободување на 
Перин, но предупреди дека пресудата би можела да 
испрати погрешна порака до потенцијалните свиркачи и да 
има негативни последици по истражувачкото новинарство. 

ЕФЈ ја повикува Европската комисија што побрзо да донесе 
нацрт директива со која ќе се гарантира заштита на 
свиркачите и ги повикува граѓаните на Европа да се 
вклучат во јавната расправа која ја поттикна Комисијата. 
„Таа одлука јасно ја покажува потребата за легислатива на 
европско ниво“, додаде Могенс Блишер Бјерегард, 
претседателот на ЕФЈ, „за да се заштитат сите работници 
во сите сектори, вклучувајќи ги и новинарските извори 

 
Потребна е промена на 
легислативата за свиркачите 

Повеќе 

Новинарството брзо се менува. Медиумскиот предводник 
CNN со полна сила приклучи во битката за виртуелна 
реалност со официјалното претставување на CNNVR, 
нивната нова платформа за новинарство кое се доживува 
и виртуелна реалност. 

Глобалниот тим на CNN ќе покрива настани во 360о видео 
формат од нивните редакции во Њујорк, Лондон, Хонг 
Конг, Сан Франциско, Дубаи, Јоханесбург, Токио и 
Пекинг. 

СиЕнЕн со нова платформа на виртуелна реалност 

Повеќе 

Секој синдикален член 
ужива вистинска, а не 
само формална заштита. 
Единствено синдикатот 
е законски овластен да 
преговара со 
сопствениците на 
медиумите .  

Зашто да се биде член 

Повеќе 

http://bit.ly/2nYOvML
http://bit.ly/2nwbiNd
http://bit.ly/2oMQ91k


Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници 

 

Билтен  

Во Белорусија, приведувањето на новинари заради 
покривање на масовните протести против данокот за 
невработени зема непропорционални размери. 
Контроверзниот закон наречен „закон против 
општествените паразити“ со кој се бара лицата кои 
работат помалку од 183 дена годишно да ѝ плаќаат на 
владата 250 долари годишно поттикна масовни протести 
во земјата. Политичките активисти и новинарите кои ги 
покриваа овие протести беа тепани и приведувани од 
локалните власти 

Вкупно 90 новинари 
приведени. Бројката не е 
конечна 

Масовно приведување на новинари во Белорусија Март 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.ССНМ обезбедува бесплатна правна помош на 
начин што ангажира адвокат, кој на сметка на Синдикатот 
врши бесплатно советување, составување писмена и 
застапување на членовите на ССНМ пред суд или управни 
органи, додека пак од друга страна членовите се должни 
сами да ги подмируваат судските такси за тужба и одлука и 
евентуално таксите за редовни и вонредни правни лекови и 
изведување на докази (вештачење, увид и слично). 

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 6 април (четврток) 2017 со почеток во 20 часот ССНМ 
во Клубот на новинарите во Скопје организира дебата на 
тема „Почитувањето за Законот за работни односи“ во 
редакциите. На дебата и претходи спроведена анкета 
како и анализа за почитувањето на работните и 
професионални права во македонските редакции. Ве 
покануваме да ни се придружите и да разговаме  за 
платите, работното време, годишните одмори и правото 
на синдикално организирање во македонските редакции.   

Дебатна забава на ССНМ 

Повеќе 

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/2oMOx7I
http://bit.ly/2nKF1Tl
http://bit.ly/2h4JnUK

