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1. СОЛИДАРНОСТ
Претстојното неизборно собрание ќе биде прво откако во декември 2018 година беа
избрани новите членови на телата на ЗНМ (Управен одбор, Надзорен одбор, Совет на
чест), како и новиот претседател на Здружението на новинарите на Македонија, Младен
Чадиковски.

Овие година и половина ЗНМ успеа да го покачи бројот на членовите на над 850 активни
членови, што претставува рекорд кога е во прашање бројноста на членството. Земајќи во
предвид дека според проценките во Македонија работат околу 1,000 новинари, тоа значи
дека голем процент од новинарите и медиумските работници во овој период се водат како
членови во ЗНМ. Кон ваквото зголемување на членството придонесе тоа што членовите ја
препознаа искрената намера на Здружението да се бори за слободата на говорот,
слободата на медиумите, безбедноста на новинарите како и подобрување на законската
легислатива која ја регулира нивната работа. Освен тоа, Здружението на новинарите на
Македонија активно работи на зголемување на придобивките од членувањето во нашата
организација што дополнително ги стимулира членовите да го продолжат своето членство,
но во исто време привлекува и нови членови да се мотивираат за да се зачленат кај нас.
Важно е да се напомене дека изворниот легитимитет од членството и постојаната
поддршка и комуникација со нив, придонесува кон соочувување, зајакнување и развивање
на организацијата во силно здружение, кое бескомпромисно ги застапува интересите на
новинарите и на професијата.
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Во последните години ЗНМ прерасна во една од најпрепознатливите граѓански
организации во Република Северна Македонија, а тоа пред се’ се должи на упорноста и
силната поддршка од членовите и управните органи како и посветеноста на работата на
извршната канцеларија. Здружението на новинарите на Македонија сега е препознаено
како вистински промотор на слободата на изразувањето и професионалното новинарство.
Тоа е насоката која ова раководство на ЗНМ ја зазема, а колегите, партнерите и
меѓународната заедница силно ги поддржаа.
-

ЗНМ УСПЕШНА ПРИКАЗНА

Водејќи се по најновите демократски практики, еден од главните фокуси на новото
раководство беше да се детектираат проблемите со кои се соочуваат новинарите и
медиумските работници, а потоа да се стори се за да се придонесе кон нивно решавање.
Со цел полесно детектирање на проблемите и нивно полесно групирање, во рамките на
ЗНМ беа формирани неколку секции: Секцијата на сниматели и фоторепортери, Секцијата
на спортски новинари, а во фаза на подготовка се и Секцијата на млади новинари и
Секцијата на истражувачки новинари.
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Со цел подобро внатрешно организирање во секциите, беа избрани и соодветни
раководства на истите. Во рамки на двете секции веќе беа организирани неколку
активности кои вклучуваа работилници и подготовка на публикации, а во исто време беа
испратени дописи и одржани повеќе состаноци со претставници на институциите со цел
олеснување на работата на членовите на овие две секции.

Соочени со бројни притисоци, закани, уцени па дури и изолирани случаи на насилство,
новинарите успеаја да опстојат и да останат на своите барања со цел да се подобрат
условите за работа.
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Застапувајќи ги силно интересите на новинарите и штитејќи ја безусловно слободата на
говорот ЗНМ продолжи да чекори по својот зацртан пат и остана да биде водечка
новинарска организација која ја диктира агендата за новинарските прашања и слободата
на говорот.
Главна преокупација на ЗНМ во текот на 2019 година беше борбата против политиката на
неказнивост на насилството врз новинарите. Паралелно беше промовирана
саморегулацијата како единствен начин за зајакнувањето на примената на
професионалните стандарди од медиумите. Во таа насока беше создаден Регистарот на
професионални онлајн медиуми (www.promedia.mk) кој моментално брои околу 130
членови (онлајн медиуми) кои се обврзани да ги почитуваат етичките стандарди при
известувањето и имаат транспарентно сопствеништво.
Минатата година ЗНМ редовно организираше јавни дебати, тркалезни маси, работилници,
но и бројни семинари за своите членови. Освен тоа, подготвивме многу анализи и
публикации, годишни извештаи, учествувавме во неколку демократски процеси, ја
подобривме и интензивиравме соработката со државните институции итн. Во таа насока
беа потпишани меморандуми за соработка со: Министерството за внатрешни работи,
Министерството за одбрана, Стопанската комора на Македонија, Народниот
правобранител итн.
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За сите овие настани членството беше редовно информирано преку веб-страницата на
ЗНМ, по пат на електронска пошта, како и на социјалните мрежи. Сите овие активности и
напори дадоа ја подобрија соработката помеѓу ЗНМ и институциите.
-

БЕЗБЕДНОСТА НА НОВИНАРИТЕ

Во последните неколку години, генерално е намален бројот на физички напади врз
новинарите во споредба со претходниот период кога во 2014, 2015 и 2016 имаше драстична
ескалација на напади врз новинарите и медиумите.
Сепак, во последните две години Здружението на новинарите на Македонија регистрираше
зголемен број на вербални напади врз новинарите и медиумските работници. Овие напади,
во најголема мера, се случуваат на социјалните мрежи каде граѓаните очигледно не ја
препознаваат границата каде критиката преоѓа во говор на омраза или закани.
Дополнително загрижува фактот дека институциите мошне брзо работат на расчистување
на ваквите закани кон политичарите додека заканите кон новинарите најчесто не се
процесуираат, а заканувачите речиси секогаш поминуваат неказнети. Овој тренд на
неказнивост придонесува кон зголемување на ваквите напади кон новинарите и
медиумите и во иднина може да прерасне во физичко насилство доколку се
продолжи со ваквата негативна практика на институциите.
За потребите на следењето на вербалните и физичките напади врз новинарите, ЗНМ води
детален и лесно прегледен список на сите пријавени или детектирани случаи од 2015 г. до
денес. Тој е лесно достапен и на сајтот на Здружението во делот за објавени документи.
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Во овој период, ЗНМ презема и низа активности за алармирање на домашната и
меѓународната владина и граѓанска заедница за порастот на насилствата против
новинарите во Македонија, меѓу другото, со издавање на повеќе стотици дневни реакции,
соопштенија, прес-конференции и јавни настапи посветени на темата на нарушување на
безбедноста, заканите и притисоците врз новинарите.
Активностите на ЗНМ во соработката со меѓународната заедница, и на владино и на
мултилатерално и на граѓанско ниво, којашто ги следи настаните и трендовите во областа
на гушењето на медиумските и новинарските слободи, во значајна мерка придонесоа за
фактичко и аналитичко дијагностицирање на состојбите во С. Македонија. Тоа се преслика
и во редовните извештаи на разни меѓународни и национални организации и владини
претставништва кои го нотираа проблемот со неказнивоста на нападите врз новинарите
што создаде дополнителен притисок врз власта да го коригира нејзиното однесување.
ЗНМ воспостави институционална соработка со институциите кои се задолжени за гонење
на насилниците. Главна цел беше да се воспостави систем за поефикасна борба со
политиката на неказнивост, преку потпишување на Меморандум за соработка со
Министерството за внатрешни работи како и со други релевантни институции.
Како резултат на ваквата соработка и инсистирањето на ЗНМ насилството врз новинарите
опадна. Во 2017 година беа регистрирани 18 напади на новинари, во 2018 година бројот на
напади е намален на 6, додека во 2019 година беа регистрирани 4 напади.
Во однос на третманот на нападите врз новинарите институциите се уште се бавни, но она
што не охрабрува е фактот дека Владата и нејзините претставници речиси редовно
излегуваат со осуда за новите напади врз новинарите, полицијата значително побргу ги
истражува нападите и тоа придонесува за намалување на насилството и нападите врз
новинарите. Сево ова доаѓа како резултат на зголемениот обем на активности во областа
на застапувањето и лобирањето безбедноста на новинарите и слободата на медиумите.
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Сепак, во последен период политичари од речиси сите поголеми партии се дрзнаа да
даваат негативни квалификации за новинарите, да ги карактеризираат јавно како
провладини или проопозициски, а дел од нив дури и се закануваа со тужби кон новинарите.
Голем предизвик за новинарите и медиумските работници, но и за ЗНМ како една од
главните новинарски организации беше да се обезбедат безбедни работни услови за
новинарите и зголемена соработка со органите на прогонот. Во таа насока ЗНМ во
соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Министерството за внатрешни работи презема
низа активности кои вклучуваа:
1. Шест работилници за новинарите и полициските припадници во следниве градови:
Битола, Куманово, Штип, Охрид, Тетово и Струмица

2. Две работилници за новинари, јавни обвинители, судии и адвокати одржани во
Скопје и Велес
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3. Меѓународна конференција за 3 ноември, Меѓународниот ден за ставање крај на
неказнивоста на насилството врз новинарите.

4. Четири документи за политики на теми како што се: безбедноста на новинарите,
етиката во медиумите, потребите на дописниците итн.
5. Протокол за работа за новинарите и припадниците на полицијата
6. Годишен извештај за хроника на нападите врз новинарите
7. Бројни средби со сите релевантни институции и засегнати страни во медиумскиот
сектор.
-

ФИНАНСИРАЊЕ НА МЕДИУМИТЕ

Здружението на новинарите на Македонија постојано се залагаше за укинување на
владините реклами во медиумите бидејќи тоа беше прикриена форма на корумпирање на
медиумите и можност да се влијае врз уредувачката политика на медиумите. Владините
реклами веќе подолго време се укинати, меѓутоа тоа не значи дека медиумите се уште не
заработуваат пари од државните каси.
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Моментално постојат три начини на државно финансирање на медиумите. Првиот е преку
локалната власт (општините и јавните претпријатија) каде тие се рекламираат во
медиумите. Вториот е преку предизборните кампањи каде политичките партии имаат
платено политичко рекламирање во медиумите, кое се финансира директно од Буџетот на
РСМ, додека третиот начин е преку директно купување на медиумски простор од страна
на политичките партии.
Ваквите форми на финансирањето на приватните медиуми со јавни пари претставува
ризик по слободата на медиумите поради можноста власта да влијае врз начинот на
известување на медиумите. Во демократски земји е позната праксата за купување на
влијание во медиумите преку рекламите. Тие имаат таква моќ да влијаат врз темите за
кои известуваат или не известуваат медиумите, а може да влијаат и врз начинот и аголот
на известувањето.
Според бројките кои ги објави АВМУ, на медиумскиот пазар во текот на 2019 година 4,5
милиони евра биле јавни пари. Оваа сума претставува значителен дел од севкупниот
медиумски пазар.
-

ЗНМ ПРОДОЛЖУВА ДА БИДЕ МНОЗИНСКО ЗДРУЖЕНИЕ

Здружението на новинарите на Македонија останува водечка и најголема национална
организација за професионално обединување на новинарите и медиумските работници во
државата во областа на унапредување на професионалните стандарди, во промовирање
на медиумската етика и за заштитата на слободата на говорот и слободата на печатот во
Република Северна Македонија.
Благодарејќи на бројните активности на ЗНМ, но и како резултат на внатрешната
консолидација на организацијата, подобреното информирање на членството и
промовирањето на програма за бенефиции за членовите на ЗНМ, забележано е
континуирано зголемување на бројот на активните членови на ЗНМ.
Денеска ЗНМ има најголем број на членови во Здружението од неговото основање до
денес. Здружението на новинарите на Македонија кон крајот на 2019 година имаше над 850
активни членови. Сепак, неповолен е податокот дека плаќањето на редовните членарини
од страна на членовите на ЗНМ изнесуваат само 1,77% од вкупните годишни приходи на
Здружението.
-

ЗНМ СО ДОВЕРБА И ВО ЈАВНОСТА

Здружението на новинарите на Македонија и понатаму е една од најпрепознатливите
граѓански организации во јавноста. Познати како организација која се залага за
зголемување на нивото на безбедноста на новинарите и слободата на медиумите, како и
организација која работи на подобрување на известувањето на медиумите со цел да се
подобри информираноста на јавноста.
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Наодите на Здружението на новинарите на Македонија редовно се цитираат и во
извештаите на сите релевантни организации (Европската комисија, Стејт департментот на
САД итн.) кои ја оценуваат демократијата и нивото на слобода на изразување во С.
Македонија.
Доказ за репутацијата на ЗНМ како организација која меѓу другото се бори и за подобро
информирање на граѓаните се и бројните претставки кои беа доставени до Советот на
честа при ЗНМ. Денеска, не само граѓаните туку и функционерите и политичарите во
земјата се убедени дека саморегулацијата е единствената алатка која треба да се користи
за исправка на можни неточни јавно објавени информации.
Систематските залагања и напори на ЗНМ, за саморегулацијата да стане дел од
македонското општество резултираа со зголемена свест кај јавноста за користење на овој
механизам. Тоа ни дава ветар во грб како здружение и понатаму да продолжиме да
инсистираме за негова поширока примена.
2. РЕЗУЛТАТИ
-

-

-

-

-
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Веќе на сите им е јасно дека без независни медиуми и без сигурни услови за
работа на новинарите, патот на С. Македонија кон ЕУ е невозможен. Процесот
на реформи во медиумите е инициран и започнат, но за жал нивното
спроведување е во застој. ЗНМ активно учествуваше во процесот на изменување
и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Законот
е усвоен во владата и во собраниска процедура. Една од главните пречки за
спроведување на Законот претставуваше Комисијата за избори и именување,
која речиси две години го блокираше процесор на именување на лица во Советот
на АВМУ и Програмскиот совет на МРТ.
Изменети на законот за АВМУ се важни за неколку причини. Новиот закон ја
зголемува институционалната независност на јавниот сервис и медиумски
регулатор. Новиот модел за избор на управувачките органи на МРТ и Агенцијата
за медиуми е подемократски и ќе придонесе за деполитизација и департизација
на овие битни институции од медиумскиот систем.
Со измените во овој закон се зајакнува и финансиската независност на јавниот
сервис. Власта го прифати предлогот на Здружението еден процент од
националниот буџет до 2020 да се одвои за финансирање на МРТ.
Исто така, се намалуваат и обврските на радиодифузните медиуми во поглед на
програмската шема, а се укинува и системот на субвенционирање на домашната
продукција за приватните национални телевизии, кој беше уште еден
инструмент за корупција во медиуми и влијание врз уредувачката политика на
највлијателните медиуми.
Дополнително се намали и надоместокот за дозволата за работа на
радиодифузерите за 30 проценти, а казните за овие медиуми драстично се
намалија и се пропорционални.
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-

-

-

Здружението на новинарите на Македонија го помогна и основањето на
Регистарот на професионални онлајн медиуми (Промедиа.мк) во кој учествуваат
околу 130 онлајн медиуми. Регистарот беше создаден во блиска соработка со
СЕММ, а главниот бенефит е дека онлајн медиумите кои се дел од Регистарот
ќе мора да се однесуваат професионално, да ги почитуваат етичките стандарди
во своето известување и да бидат потранспарентни во однос на
сопствеништвото на медиумите.
Преку Советот на честа се трудевме да воспоставиме минимум професионални
стандарди, кои ќе ги почитуваат најголем дел од новинарите и медиумите во С.
Македонија.
Беа формирани секции во рамките на ЗНМ. Се формираше секцијата на
сниматели и фоторепортери, како и секцијата на спортски новинари. Двете
секции имаат за цел да помогнат во детектирање на проблемите со кои се
соочуваат нивните членови, да се спроведат тематски работилници и да се
подготват соодветни публикации и прирачници.
Претставниците на Здружението имаа бројни активности во насока на лобирање
и застапување. Беа одржани безброј состаноци со домашните политички
претставници, но и со претставници на странските амбасади и организации, а се
со цел да се подобри безбедноста на новинарите и слободата на медиумите.
Практично, се наметнавме како клучен фактор, кој не може да се заобиколи кога
се разговара за новинарските работи.

СЛУЧАЈ ЗОРАН БОЖИНОВСКИ

До 2017 година С. Македонија беше единствената земја во регионот која имаше новинар
во затвор. Новинарот Зоран Божиновски беше обвинет во случајот „Шпион“ каде се
товареше за злосторничко здружување, шпионажа и уцена.
За време на неговиот притвор, кој траеше речиси 15 месеци ЗНМ постојано инсистираше и
преку организирање на протести на Божиновски да му се овозможи да се брани од слобода.
Во многу наврати ЗНМ предупредуваше дека држење во притвор на новинар речиси три
години е апсолутно незабележана практика во слободни и демократски земји.
Следствено на тоа, обвиненијата кон Божиновски беа повлечени едно по едно што докажа
дека се работело за монтиран случај против овој новинар. Минатата година, конечно,
Божиновски доби ослободителна пресуда за овој предмет. ЗНМ преку своите адвокати
активно го следеше предметот од самиот негов почеток, па се до самиот крај, не
откажувајќи се во ниту еден момент од својот член.
-

ЗДРАВИ ОДНОСИ СО МЕЃУНАРОДНИОТ ФАКТОР

Поддршката која Здружението на новинарите на Македонија ја добива од меѓународниот
фактор секогаш играла клучна улога во нашите обиди за подобрување на медиумските
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слободи. Затоа, целиот овој период се трудевме да ги изградиме и одржиме партнерските
односи со сите релевантни претставници на меѓународната заедница во државата.
Заеднички реализиравме многу проекти, објавивме голем број на публикации, работевме
за подигнување на професионалните капацитети на новинарите, но и на вработените во
ЗНМ, а беа организирани и бројни дебати со цел да се дојде до квалитетни решенија за
проблемите кои ги засегаат новинарите во С. Македонија на максимално инклузивен начин.
Најголема поддршка и отворени врати за соработка имавме со Делегацијата на Европската
унија, со Американската амбасада, ОБСЕ, како и со неколку земји членки на ЕУ како што
се: Холандија, Франција, Велика Британија, Италија и други. Заедничкиот јазик со сите овие
поддржувачи наоѓавме во демократските вредности за кои секогаш заеднички се боревме.

Односот кој го изградивме со нив беше пред се заснован на меѓусебна доверба и помош
секогаш кога било тоа потребно. Она што Здружението го пружаше на меѓународната
заедница беа прецизни податоци за нападите врз новинарите, анализи на медиумската
легислатива како и можни решенија за подобрување на медиумските слободи. Токму овие
податоци најчесто влегуваа во прогрес извештаите за државата во делот за слобода на
говор и слобода на медиуми.
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3. ОСТАНАТИ АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО РАБОТАТА НА ЗНМ
Надградена е постоечката веб-страницата, на која се објавуваат сите информации
поврзани со работата на Здружението. Веб-страницата редовно се ажурира и сите
информации достапни се на три јазици и тоа македонски, албански и англиски. ЗНМ има
активни профили и на интернет социјалните мрежи (Facebook / Twitter) кои редовно се
ажурирани и кои ги следат илјадници граѓани. ЗНМ располага со наменски софтвер за
членство, кој редовно се ажурира и преку кој по електронски пат редовно се информираат
членовите за сите новости.
Организирани се повеќе консултативни средби со членството и претставници од
партнерските организации и исто така спроведени се чести дебати и работилници по
регионалните центри преку кои се одржува контактот со членството кое е активно на
територијата на РСМ.
Како што е предвидено во статутот, ЗНМ на дента кога го одбележува постоењето (17
февруари) доделува и годишни, новинарски награди. Наградата за животно дело „Крсте
Петков Мисирков“ и наградата за истражувачко новинарство „Јашар Еребара“. Оваа година
беше додадена уште една награда, а тоа е наградата за најдобро известување за теми од
локално и регионално значење за новинари од внатрешноста на С. Македонија.
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Претставници на раководството на ЗНМ се присутни на сите статутарни настани (годишни
состаноци и (не) изборни собранија на Европската федерација на новинари и
Интернационалната федерација на новинари. Освен тоа, ЗНМ е присутно и на сите
регионални медиумски организации, без разлика дали тие се организирани од меѓународни
политички или граѓански организации. Претседателот Чадиковски имаше говор на
глобалниот самит за слобода на медиуми кој се одржа во јуни 2019 во Лондон (фото).
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Здружението на новинарите на Македонија редовно одржува обуки за новинарите со цел
да се достигне поголема професионализација. Покрај тоа, ЗНМ успеа да воспостави
соработка со Министерството за внатрешни работи со кое беше потпишан Меморандум за
соработка. Во рамки на таа соработка беа организирани повеќе обуки каде беа присутни
новинари и припадници на полицијата со цел да се подобри соработката меѓу нив. Обуките
беа помогнати од Мисијата на ОБСЕ во Скопје и Амбасадата на Кралството Холандија во
Скопје.
ЗНМ во соработка со Амбасадата на САД во Скопје и со институтот Алфред Френдли од
Мисури, САД организираше шест обуки за млади новинари во текот на 2019 година во
соработка со професионалци од новинарството во САД и Северна Македонија.

ЗНМ соработуваше и со Фондацијата Конрад Аденауер со помош на која организиравме
две работилници во текот на годината.
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ЗНМ има свој претставник во Советот на Агенцијата за аудио и аудио медиумски услуги
како и во Програмскиот совет на МРТ. Освен тоа, ЗНМ е со свој претставник и во
Националниот комитет за евроинтеграции при Собранието на РМ, во Локалната
советодавна група за развој на граѓанските организации при ТАКСО како и во работната
група при Министерството за правда каде се работи на измени и дополнувања на законот
за кривична одговорност, каде едно од нашите барања е нападите врз новинарите и
медиумските работници да се третираат како напади на службени лица.
Канцеларијата на ЗНМ денеска има 5 вработени и е постојано отворена во работни денови
и секој член има можност да добие информации поврзани со работата на Здружението.
ЗНМ се труди постојано да обезбеди бенефиции за членството и ги објавува редовно на
веб страната. Последна бенефиција која беше позитивно прифатена од членството е,
бесплатно користење на базенот и другите можности кои ги нуди спортскиот центар Борис
Трајковски.
Сите овие активности придонесоа кон зголемување на членството на ЗНМ во последната
година и кон крајот на 2019 година имаме 850 регистрирани активни членови.
-

СОРАБОТКА СО ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ЛОКАЛНИ ПАРТНЕРИ

Раководството на ЗНМ смета дека воспоставување на партнерски однос е од суштинско
значење на остварување на целите и мисијата на ЗНМ и затоа има принципиелен став да
соработува со сите домашни и меѓународни граѓански организации кои ги споделуваат
истите цели.
Во тие рамки ЗНМ соработува со повеќе домашни организации и тоа со Самостојниот
синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ), Македонскиот институт на медиуми
(МИМ), Центарот за развој на медиуми (МДЦ), Центарот за граѓански комуникации, ЦИВИЛ,
Коалиција за правично судење, Центарот за економски анализи и со други организации.
Исто така ЗНМ остварува и директна соработка со два државни универзитети со катедрите
за новинарство како и со десетина медиуми.
Во меѓународни рамки, ЗНМ соработува со Интернационалната / Европската федерација
на новинари (IFJ / EFJ), Норвешкото здружени на новинари, Советот за етика на Норвешка,
ARTICLE 19, Freedom House, Index on Censorship, International Press Institute, Global Forum
for MediaDevelopment, Media Diversity Institute, Open Society Media Program,
SouthEastEuropeMediaOrganisationandSouthEastEuropeanNetworkforProfessionalizationofMe
dia и други.
Од регионот Здружението на новинарите на Македонија соработува со новинарски
организации од Србија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Хрватска со кои
заеднички соработува за креирање на систем за рано предупредување за напади врз
новинари. Проектот на кој соработуваме се вика:„Регионална платформа на Западен
Балкан за застапување на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите“, во чии
рамки функционира веб страницата www.safejournalists.net. Оваа соработка е многу
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значајна бидејќи честопати соседните земји се соочуваат со слични проблеми и предизвици
кога се во прашање медиумите и затоа искуствата од другите здруженија се драгоцени во
справување со нив.
ЗНМ и понатаму обезбедува бесплатна правна помош за своите членови во случај на
судски спор за делата клевета и навреда.
Воспоставена е редовна комуникација со Интернационалната федерација на новинари и
членовите на ЗНМ ја користат привилегијата да извадат IFJ PRESS Card.
ЗНМ има и редовни средби со амбасадори на повеќе европски земји и САД, мисијата на
ОБСЕ во Скопје, директорите на локалните странски фондации, новинари странски
дописници и други.
Обезбедено е учество на членови на работни тела на ЗНМ на неколку европски и
регионални конференции во Србија, Косово, Белгија, Германија, Црна Гора, БиХ, Бугарија,
Португалија итн.

-

НОВ СТРАТЕШКИ ПЛАН НА ЗНМ

Стратешкиот план за периодот 2019 – 2022 година на Здружението на новинари на
Македонија (ЗНМ) беше подготвен со учество на повеќе новинари од управните тела на
Здружението во периодот декември 2018 – мај 2019 година. При неговото изготвување беа
земени во предвид севкупните барања на новинарите, актуелната законска рамка за
медиумите, глобалните трендови како и постојаната потреба за квалитетно и
професионално новинарство.

18

Извештај за работата на Здружението на новинарите на Македонија – декември 2018

Годишно редовно изборно собрание на ЗНМ 15 декември 2018

Овој документ го темелиме на визијата, мисијата и клучните цели и активности на ЗНМ, а
во претстојниот 4 годишен период тој ќе претставува основен водич при планирањето на
активностите за членството и работата на управните органи и тела на ЗНМ. Трите главни
точки врз кои се темели овој стратешки план и на кои ќе се концентрираме при нашето
работење се:
1. Заштита и
новинарството

промоција

на

највисоките

професионални

стандарди

во

2. Зајакната правна и институционална рамка за заштита на правата на
новинарите и слободата на изразување
3. Зајакната доверба на јавноста во професионалното новинарство
Здружението на новинарите на Македонија како една од најстарите организации во
државата, користејќи ги сите свои капацитети ќе се стреми да ги оствари планираните цели
и активности преку постојана промоција на независно, самостојно и кредибилно
новинарство. За таа цел, ќе се заложиме за промоција и заштита на угледот и
достоинството на новинарите, слободата на изразување, како и подобрување на
безбедноста на новинарите која претставува главен предуслов за професионално вршење
на новинарската професија. Ќе продолжиме активно да работиме на подобрување на
законите што ја регулираат работата на медиумите и силно ќе се залагаме за подобра
соработка и комуникација меѓу новинарите и институциите.
Со нашиот ангажман ќе дадеме придонес во развојот на демократските процеси и
вредности во Република Северна Македонија, што воедно ќе претставува и придонес кон
развојот на државата во нејзините евроатлански интеграции.
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