
 
Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници 

 

Билтен 

Во пресрет на промените на политичката сцена нужно 
се наметнува потребата од сериозна реформа на МРТВ 
за што е потребна  само цврста политичка волја кај 
најважните политички елити во Македонија, еднаш за 
трајно да се утврди дека јавниот сервис треба да 
остане остров со силен светилник за ширење на 
професионалните стандарди во новинарството и 
задоволување на јавниот интерес 

Промените треба да 
започнат со утврдување на 
цврста политичка волја  

Реформата на МРТ е подеднакво важна како и 
реформите во судството 

Мај 2017 

Синдикатите се против вицепремиер од бизнис 

Повелба за солидарност на синдикатите и сите пријатели 
на работниците во Македонија е против идејата за 
именување на вицепремиер од бизнис секторот. 

Владата и бизнис заедницата имаат различни интереси, кои 
понекогаш и се преклопуваат, ама во поголем дел од 
времето се спротивни едни на други. Заради тоа владата и 
бизнис заедницата се одвоени, исто како што се одвоени 
државата и црквата. Меѓу нив треба да постои соработка, 
ама таа соработка е на ниво на трипартитен дијалог 
канализиран преку Економско-  социјалниот совет, во кој, 
покрај владата и бизнис секторот, се вклучени и 
синдикатите. 

Сите влади кои ги имала 
независна Македонија 
биле на страната на 
бизнисот 

Повеќе 

ССНМ организира дебата на тема „реформи во МРТВ“ во 
петок, 02.06.2017 со почеток во 20 часот. По дебатата 
продолжуваме со сангрија журка во просториите на СЦ 
Дуња каде е седиштето на синдикатот. Ова е  трета 
дебата што ја организираме во рамките на проектот „Зад 
насловите“ со поддршка на ЗНМ.  

Дебата за МРТВ во Дуња 

 

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/2sd0wOr
http://bit.ly/2qFnPyg


Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници 

 

Билтен 

Со паролите „Само сложни сме можни“ и „заслужуваме 
достоинствена плата“,Синдикатите потписници на 
Повелбата за солидарност на протестен марш ги бараа 
изгубените права. 

Симболично, протестот започна од плоштадот Карпошово 
востание каде полицијата ги спречи новинарите да 
протестираат против затворањето на Томислав 
Кежаровски.  

Околу десетина 
синдикати и здруженија за 
правата на работниците 
учествуваа во 
првомајскиот протест 

Одбележан Први мај Мај 2017 

Само заедно за своите права 

Залудно е да се верува дека е возможно индивидуално 
спротивставување на стратегиите на медиумските 
групации, во една редакција или земја, па дури и 
континент, додека нивните акционери се глобализирани. 
Или да се верува дека е возможно спротивставување на 
концентрацјата, која го намалува плурализмот, на 
национално ниво. 

На новинарскиот синдикализам му е потребна поголема 
меѓународна солидарност; тоа треба уште да се развива 
без друга цел освен онаа неопходна за подобрување на 
квалитетот на работата потребен да ѝ се обезбеди на 
професијата јавен простор за информации преку политики 
насочени кон организирање на медиумска сцена во интерес 
на граѓаните 

„Нема плата нема мир“ 
една од паролите на 
штрајкот во МПМ 

Повеќе 

Прашањето за безбедноста на новинарите не е само 
прашање на бројки на повредени, уапсени или загрозени 
новинари. Тоа е прашање за условите, факторите и 
одговорните кои доведоа до тоа новинарите да бидат цел 
на напади, физички и вербално, да работат во услови на 
страв и закани,  да бидат изложени на цензура, да 
применуваат автоцензура. 

ССНМ бара законски измени за безбедност на 
новинарите 

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/2qAiglK
http://bit.ly/2rEgSCQ
http://bit.ly/2qzOmSI
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Билтен 

Мозоците на новинарите покажуваат ниво на извршно 
функционирање кое е пониско од просечното, според 
нова студија, што значи дека имаат потпросечна 
способност да ги регулираат своите емоции, да ја 
потиснат пристрасноста, да решаваат комплексни 
проблеми, брзо да се пренасочат на друга активнсоти и 
да покажат креативно и флексибилно размислување. 

Новинарите премногу 
пијат, лошо се 
справуваат со емоциите и 
функционираат на пониско 
ниво од просечното 

Притисокот на професијата Мај 2017 

Работните права во медиумите застапени на ниво на статистичка грешка 

Синдикалните права и правата од работен однос се 
застапени во македонските медиуми на ниво на 
статистичка грешка од само 3,5 проценти, покажува 
мониторингот на известувањето на медиумите спроведен 
од страна на Самостојниот синдикат на новинари и 
медиумски работници спроведен во период од февруари – 
април 2017 година. 

Во временски периодот од трипати по една седмица или во 
текот на 21 ден во седумте медиуми што беа следени 
објавени се вкупно 2.818 новинарски содржинии, поточно 
текстови или ТВ-прилози, од кои само 100 се однесуваат на 
темите во интерес на овој мониторинг. 

Покрај тоа што медиумите речиси и да не известуваат за 
овие прашања, кога ќе отворат вакви теми, тоа е најчесто 
површно информирање на јавноста, без да се навлегува во 
анализа. 

Анализирани се вкупно 2.818 
новинарски содржини од кои 
само 100 се однесуваат на 
темите во интерес на овој 
мониторинг 

Повеќе 

Постојаните закани по независното новинарство во светот 
се октриени во нов извештај  објавен од Меѓународната 
федерација на новинари (ИФЈ) по повод Светскиот ден на 
слободен печат на 3 мај. 

Но истражувањето на состојбата со слободата на печатот 
во повеќе од дузина земји исто така покажува дека 
новинарските синдикати преземале протести, 
индустриски дејства, кампањи, правни предизвици и 
други активности во обрана на медиумската слобода и 
работничките права на новинарите. 

Слободата на печатот под закана 

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/2rjH2rk
http://bit.ly/2rU2i9R
http://bit.ly/2rhYOh7
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Билтен 

Во 2016 година, Media Pluralism Monitor ја анализираше 
медиумската слобода и плурализмот во 28 европски 
земји, вклучувајќи ги и Турција и Црна Гора како земји—
кандидати. Извештајот покажува алармантни трендови, 
особено кога се работи за новинарската професија, 
вклучувајќи и услови за работа, заштита на извори, 
пристапот и улогата на синдикатите и здруженијата во 
заштитата на новинарите 

Конгрес на Европска 
федерација на новинари во 
Букурешт 

Ниту една земја без ризик по медиумскиот 
плурализам 

Мај 2017 

Како функционира цензурата 

Цензурата на говорот ја укинува нашата слобода да бираме 
што да прифатиме од другите и што да изразиме пред 
другите, и неминовно води кон депресија. Кога доминира 
стравот, изчезнува среќата, и индивидуалната сила на 
волјата пресушува. Расудувањето станува изместено, а 
рационалноста ни се бега од раце. Групното однесување 
станува диво, абнормално и насилно. 

Кога државата го контролира или блокира протокот на 
информации, таа не само што ја потврдува својата 
апсолутна моќ, туку истовремено предизвикува и 
доброволно потчинување и признание за својата 
доминација од стана на луѓето врз кои владее. Тоа, за 
возврат, ја поддржува аксиомата на понижените: прифати 
одговорност заради практична корист. 

 
Најелегантен начин да се 
прилагодите на цензурата е 
да се подвргнете на 
автоцензура 

Повеќе 

Околу 70 делегати и гости од 30 европски земји 
присуствуваа на состанокот под наслов „Новинарите под 
притисок“ и дебатираа за клучните предизвици со кои се 
соочени новинарите и нивните синдикати. Состанокот, чиј 
домаќин беше подружницата на ЕФЈ во Романија, FAIR 
MediaSind, го истакна отсуството на социјален дијалог во 
медиумите во Романија за да се гарантираат пристојни 
услови за работа за новинарите и медиумските 
работници. 

Критична пресвртница за слободата на 
медиумите во Европа 

Повеќе 

„Не може да има 
слобода на печатот 
доколку новинарите 
егзистираат во 
услови на корупција, 
сиромаштија или 
страв“… 

ВАЖНО 

Повеќе 

http://bit.ly/2raOqH8
http://bit.ly/2mwqBbd
http://bit.ly/2sdiqAD


Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници 

 

Билтен  

Растечките тензиите помеѓу интересот на медиумите и 
политиката претставуваат сериозна закана за европската 
демократија. Едиторијал на Могенс Блишер Бјерегард, 
Претседател на Европската федерација на новинари 
(ЕФЈ).Сите партии, сопственици на медиуми, уредници и 
новинари мора да ја стават настрана меѓусебната 
недоверба бидејќи само преку партнерство може да се 
направи вистинска промена.За тоа да се постигне, од 
клучно значење е да се разбере важноста на социјалниот 
договор 

Могенс Блишер Бјерегард е 
Претседател на Европската 
федерација на новинари 
(ЕФЈ)  

Битката помеѓу медиумите и политиката М;ај 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 

Само кога би можеле на нашите читатели да им покажеме 
колку е ова важна и доблесна професија. Но нема да ја 
добиеме нивната доверба со тоа што ќе се обидуваме да 
ги надвикаме нашите опоненти. Треба да одиме во 
офанзива. Време е да се потсетат читателите дека 
новинарството е доблесна професија 

Новинарството е доблесна професија 

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/2rnLMyg
http://bit.ly/2raFvFy
http://bit.ly/2h4JnUK

