
 
Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници 

 

Билтен 

Владата ја усвои иницијативата на ССНМ за  бесплатен 
пристап на истражувачките новинари до документите 
од Централен регистар и Агенцијата за катастар на 
недвижностите. ССНМ на поздрави одлуката и ја оцени 
како чекор напред во процесот за ослободување и 
подобрување на состојбите на медиумските и 
новинарски права.  

Иницијативата на ССНМ е 
поднесена на првата 
средба со премиерот Заев 

Бесплатен пристап до ЦР и Катастар Септември 2017 

Заврши проектот “Јакнење на синдикализмот во 
медиумите” 

Континуирана правна помош за членовите за намалување 
на случаи во кои се повредени работните права на 
медиумските работници, информирање на членовите за 
активностите на ССНМ преку редовен месечен билтен и 
истражување на застапеноста на синдикални теми во 
медиумите, беа дел од активностите во рамките на 
проектот „Јакнење на синдикализмот во медиумската 
индустрија“ поддржан од Македонскиот институт за 
медиуми. 

Станува збор за субгрант добиен од МИМ во рамките на 
проектот „Реформ медиа“ што се спроведува во 
партнерство со Мировниот инситут од Љубљана, со 
поддршка на Европската Унија. 

Станува збор за субгрант 
добиен од МИМ во рамките 
на проектот „Реформ 
медиа“  

Повеќе 

Здружението на новинарите на Македонија, Самостојниот 
синдикат на новинари и медиумски работници и Советот 
за етика во медиумите на Македонија вчера до 
Министерството за информатичко општество и 
администрација доставија забелешки за Нацрт – Законот 
за именување и дополнување на Законот за аудио и 
аудиовизуелни медиумски услуги.  

Доставени забелешките за Нацрт-Законот за 
медиуми 

Повеќе 

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 

Повеќе 

http://bit.ly/2xPKpd3
http://bit.ly/2yVrQnZ
http://bit.ly/2xXQQgf


Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници 

 

Билтен 

Со изложба на фотографии на Роберт Атанасовски на кои 
се регистрирани некои од поголемите настани на кои 
новинарите, фоторепортерите и снимателите учествуваа 
како активни чинители или како професионалци кои 
следат настан ССНМ го означи крајот на едногодишниот 
проект „Зад насловите“ поддржан од Здружението на 
новинарите на Македонија во рамките на проектот 
„Мрежа на новинари за медиумските слободи во 
Македонија”, што го спроведува ЗНМ во соработка 
Европската федерација на новинари (ЕФЈ), а со 
финансиска поддршка од Европската Унија. 

Една од фотографиите на 
Роберт Атанасовски  

Заврши проектот „Зад насловите“ Септември 2017 

Солидарноста ми ги „поремети“ плановите да замолчам 

Основачот на згаснатиот весник „Врањске“ некогашен 
претседател на Независното здружение на новинари на 
Србија, Вукашин Обрадовиќ, на 17 септември започна со 
штрајк со глад за да го сврти вниманието на новинарите и 
јавноста на, како што наведе, сета бесмисленост на 
борбата за слобода на медиумите која ја води во 
последните триесетина години. Тој се заклучи во 
просториите на весникот во центарот на Врање. Е 

дна недела по гаснењето на весникот „Врањске“ и шест 
дена од штрајкот со глад, Вукашин Обрадовиќ зборува за 
порталот на НУНС за својот потег кој ја дигна на нозе 
новинарската професија и ја размрда зачмаената српска 
јавност.  

Основачот на згаснатиот 
весник „Врањске“ 
некогашен претседател 
на НУНС  Вукашин 
Обрадовиќ. 

Повеќе 

Странски инвеститор  размислува да стартува со нов 
дневен весник во Македонија, дознава ССНМ. Според 
неофицијални извори станува збор за грчката инвестиција 
која би започнала со издавање на бесплатен дневен 
весник за македонскиот пазар. Според шпекулациите, 
веќе се во игра и конкретни новинарски имиња на 
местото на главен и одговорен уредник. 

Нов весник по изборите? 

Повеќе 

ССНМ предлага во 
Кривичниот закон да 
се воведе посебна 
санкција за напад на 
новинарски екипи на 
работа и таа казна 
да биде еднаква како 
напад на службено 
лице 

Повеќе 

http://bit.ly/2yFMffx
http://bit.ly/2xULqCg
http://bit.ly/2xPRQ3I


Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници 

 

Билтен 

Еден поглед на Амазон дава дузина книги за пишување 
CV, биографии и пропратни писма. Може да купите 
софтвер кој ќе го состави вашето CV или да платите 
компанија која се занимава со тоа. Дали има ‘правила’? 
Дали вашето CV треба да биде на една или две 
страници? Отпечатено на скапа хартија? Да го вклучува 
работното искуство од студентските денови? 

Пишувањето CV за 
многумина е макотрпно. 
Нема еден начин, еден де 
факто образец.  

Како да напишете CV кое ќе биде забележано Септември 2017 

Скриените закани на лиценцирањето 

Понекогаш, лиценца или дозвола е потребна, Во други 
случаи, на новинарите може да им се забрани да работат 
во професијата поради условот за членство во 
професионална организација, кое може да биде одбиено. 
Бидејќи нивниот практичен ефект е ист, таквите услови ги 
нарекуваме со заедничко име „шеми за лиценцирање“. 

Привидната цел на шемите за лиценцирање е обично да 
обезбеди дека задачата на информирање на јавноста е 
резервирана за компетентни лица со висок морален 
интегритет. 

Во пракса, меѓутоа, моќта на лиценцирањето може да 
стане политичка алатка, која се користи за да се спречи 
објавувањето на критичките или независните новинари. Од 
таа причина, и едноставно поради тоа што правото на 
лично изразување преку масовните медиуми му припаѓа на 
секој, независно од квалификациите или моралните 
вредности, шемите за лиценцирање за медиумските 
работници се сметаа за повреда на правото на слобода на 
изразување. 

Моќта на лиценцирањето 
може да стане политичка 
алатка 

Повеќе 

Коалиција на новинарски организации, организации кои 
се занимаваат со слободата на медиумите и меѓувладини 
институции се собраа во Брисел на иницијатива на Харлем 
Дезир, новоименуваниот претставник на ОБСЕ за слобода 
на медиумите и Европската федерација на новинари (ЕФЈ) 
за да разговараат за потешкотиите и новите идеи за 
соработка во областа на заштитата на медиумските 
слободи во Европа. 

Состанокот заврши оптимистично поради подготвеноста за 
идна соработка на сите организации кои учествуваа. 

Коалиција за одбрана на медиумските слободи 

Повеќе 

Потсетување за оние 
членови кои плаќаат 
членарина 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 членарината 
подолго од 3 месеци 
членството во ССНМ 
автоматски престанува. 
Согласно Законот за 
работни односи за член на 
синдикат се смета само оној 
кој плаќа членарина.  

ВАЖНО! 

Повеќе 

http://bit.ly/2xV9o03
http://bit.ly/2yFIZ3X
http://bit.ly/2kkpZpq


Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници 

 

Билтен  

Според Извештајот за дигитални вести на Ројтерс за 2017 
година, помалку од половина од населението (43%) им 
верува на медиумите во 36 испитани земји, а речиси една 
третина (29%) активно избегнува вести, бројка која 
достигнува 38% во САД. Наместо да ги збогатува нашите 
животи, нашата работа не депримира. И во основата на 
оваа загуба на довербата е перцепцијата на медиумската 
пристрасност водена од поларизација. Луѓето се вртат 
кон медиумските организации кои одговараат на нивните 
верувања, и ги отфрлаат другите. 

Европските земји  се 
чувствуваат загрозени од 
пропаганда и лажни вести 

Ги скршивме информативните медиуми, сега како да 
ги поправиме? 

Септември 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 

Комесарот за дигитална економија и општество, Марија 
Габриел, најави дека планира да воспостави експертска 
група за лажни вести. Наодите на експертите може да 
помогнат во креирањето на нови законодавни решенија во 
однос на интернет пропагандата. Меѓутоа, таа рече дека е 
прерано да се зборува за цврст закон на ниво на ЕУ. 

Европските земји и понатаму се чувствуваат загрозени од 
пропаганда и лажни вести, главно поради важните 
национални избори кои следуваат 

ЕУ:Експертска група за лажни вести 

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/2khWLHM
http://bit.ly/2wvnPF9
http://bit.ly/2h4JnUK

