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МИСИЈА И ВИЗИЈА
Нашата МИСИЈА
ЗНМ е водечка национална организација која ги обединува новинарите во РСМ за заштита на
слободата на говорот, независноста на медиумите, преку залагање за почитување на највисоките
европски стандарди за работа на медиумите и на новинарите. Се стреми кон зголемување на
новинарската солидарност и заедништво, како и кон подигање на професионалното ниво и
етичките норми на новинарите вo РСМ.

Нашата ВИЗИЈА
Новинарите во РСМ работат во медиуми каде се обезбедени основните права и слободи,
гарантирани се професионалните и материјалните услови за работа, постои висока солидарност
меѓу нив во случаи на прекршување на слободата на изразување и се потврдени професионалните
стандарди, етика и интегритетот на новинарската професија.
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ПОРАКА ОД РАКОВОДСТВОТО
2021 беше уште година на предизвици. Во
отежнати услови за работа и здравствена криза
поради пандемијата со Ковид 19 на светско ниво,
но и дома, кај нас, Здружението на новинарите на
Македонија – ЗНМ успеа да опстои на своите
определби зацртани во Стратешкиот план од 2019
година и да продолжи да работи на неговата
реализација . . Потребно беше доста енергија и
умешност да се работи во вакви услови со бројни
предизвици, и да се излезе во пресрет на
потребите и барањата на членовите на ЗНМ..
Во текот на 2021г. Здружението на новинарите на Македонија ЗНМ успеа да обезбеди поддршка за
спроведување на повеќе проекти, во рамките на кои беа реализирани повеќе обуки и различни
настани и средби со вклученост на повеќе од 400 учесници.
Тука мораме да потенцираме дека 2021 во рамките на ЗНМ активно работеа Секцијата на спортски
новинари, Секцијата на фоторепортери и како најактивна Секцијата на снимателите која во текот
на минатата година реализираше неколку регионални средби посветени за подобување на
меѓусебната соработка и солидарно функционирање. Позитивен исчекор кој што за здружението е
важен на долг рок е оформувањето Секцијата на млади новинари во рамките на ЗНМ. Членовите
на оваа секција веќе активно работат на својот стратешки план за дејствување во иднина.
Во изминатите неколку години во земјава, сведоци сме на ситуација на „три чекори напред – два
назад“ кога станува збор за состојбите со слободата на медиумите и безбедноста на новинарите и
спроведувањето на постојното национално законодавство поврзано со медиумите. ЗНМ
продолжува да биде најгласниот застапник на барањата за подобрување на правната средина која
влијае на слободата на изразување и безбедносната положба на новинарите и медиумските
работници: имавме проактивна улога во консултативниот процес со Министерството за правда за
изнаоѓање решенија за институционална заштита на новинарите и медиумските работници, преку
воведување одредби во Кривичниот законик со кои ќе се гарантира безбедноста на новинарите и
медиумските работници при вршењето на нивната работа.
Како резултат на упорните барања на ЗНМ, Владата на Северна Македонија ги прифати
предложените измени на Кривичниот законик, кои се во согласност со препораките на Советот на
Европа, а со цел да се воспостави поефикасен систем за заштита на новинарите, притоа
обесхрабрувајќи ги потенцијални напаѓачи во иднина.
Во пракса тоа значи дека новиот Кривичен законик ќе обезбеди подобра заштита на новинарите во
случаи на закани и напади при извршувањето на нивните професионални обврски, односно нападот
врз новинарите да се третира како напад врз службено лице, кривично гонење да се врши по
службена должност, наместо новинарот да треба да поднесува приватна тужба. ЗНМ иницираше и
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презеде активна улога во рамките на МАНУ за ревидирање на Законот за граѓанска одговорност за
клевета и навреда. Како резултат на ангажманот и активниот придонес на ЗНМ, во новиот предлог
на закон потенцијалните казни за новинарите се петкратно намалени. Измените на овие два закони
веќе подолг период се влезени во собраниска процедура и треба да се донесат во текот на 2022
година.
ЗНМ останува посветено да алармира за проблемот со неказнивост на извршителите на напади врз
новинарите и прекршувањето на нивните права. Процентот на целосно расчистени случаи на
напади врз новинари е сеуште многу мал Помеѓу 5 и 10 отсто од регистрираните случаи на
прекршување на правата на новинарите во регистарот за напади на ЗНМ во последните пет години
се со судска разрешница. Сепак, треба да се забележат некои мали подобрувања: Случајот со
говорот на омраза (коментар со говор на омраза објавен на 16.07.2021 година на Фејсбук
страницата на ЗНМ, за кој ЗНМ поднесе пријава до Секторот за компјутерски криминал и дигитална
форензика при МВР) беше досега првата пресуда во историјата на државава која заврши со судска
пресуда во корист на ЗНМ, а со условна затворска казна за сторителот на ова дело.
ЗНМ беше активно вклучено за помош на новинаите и медиумските работници во текот на
имунизацијата на населението против вирусот на Ковид-19 во момент кога тоа беше најпотребно.
Во координација со Министерствот за здравство и ССНМ во април 2021 година се спроведе акција
за пријавување и организирано вакцинирање на новинари и медиумски работници од вкупно 110
традиционални и онлајн медиуми од целата држава. Во текот на оваа акција се вакцинираа околу
3000 новинари и медиумски работници во земјава.
Резултатите од нашите активности во текот на 2021 година можеби не можат да се опишат како
огромни , но секако се чекори одисклучителна важност кои водат кон остварување на целите.

Младен Чадиковски
Претседател на Здружението на новинарите на Македонија - ЗНМ

5

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ЗНМ ЗА 2021
ГОДИНА

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ НА ЗНМ
Општата цел и задача на ЗНМ е дејствување низ сите допуштени облици во насока на унапредување
на општествениот и правниот амбиент за развој и постоење на новинарството и новинарската
професија. Посебни цели и задачи на Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) се:











Бранење на слободата на медиумите;
Дејствување против злоупотреба на медиумите, против создавање монополи и какви било
форми на цензура;
Заштита на новинарите од злоупотреба од сопствениците на медиумите;
Заштита на угледот и достоинството на новинарите и новинарската професија;
Заштита и поттикнување на слободата на критичкиот и креативниот дух;
Унапредување на професионалните и етичките стандарди;
Унапредување на социјалниот и материјалниот статус на новинарите;
Застапување на членовите и нивно претставување пред општествената заедница, активно
учество при подготовка на законските прописи и меѓународните настани од интерес на
професијата и при одбраната на професионалниот интерес во согласност со Кодексот на
новинарите на Македонија;
Обезбедување на правна помош на членовите на Здружението на новинарите на
Македонија

ИЗВРШНО РЕЗИМЕ
Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) е невладина, непартиска и непрофитна
организација базирана на членство којашто е основана во 1946 година со цел да ги заштитува и
промовира професионалните стандарди во новинарството и слободата на изразување. Со 750
членови и шест регионални центри ширум земјата, ЗНМ е едно од најголемите и најистакнатите
здруженија на новинари во регионот. ЗНМ ги обединува новинарите и медиумските работници со
цел заштита и нега на професионалните стандарди и слободата на изразување. ЗНМ ја зајакнува
улогата на новинарите преку обезбедување едукација за нивните права и професионални
стандарди, како и преку обезбедување бесплатна правна помош на оние чиишто права се
повредени. ЗНМ промовира етичко известување и стандарди од јавен интерес и ги поддржува
јавните дебати за правата на новинарите и слободата на медиумите. Здружението е силен чувар на
и поборник за слободата на изразување и правата на новинарите на национално и регионално
ниво.
Мисијата се остварува со спроведување на клучни активности, коишто вклучуваат:







Мониторинг и известување за повреди на правата на новинарите и слободите на медиумите
Информативна јавна дебата за правата на новинарите и слободите на медиумите
Промовирање на етичките стандарди и новинарството од јавен интерес
Едукација на новинарите за нивните права и механизмите преку кои тие се остваруваат
Обезбедување современи стручни обуки за новинарите
Обезбедување бесплатна правна помош и поддршка на новинарите чиишто права се
повредени
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Спроведување на правна анализа и анализа на политиките
Изготвување на препораки за подобрување на правната и институционалната рамка
Залагање за правни и институционални промени насочени кон националните и
меѓународните засегнати страни
Мониторинг на усогласеноста на релевантното законодавство во однос на меѓународните
стандарди
Мобилизирање на важни чинители од медиумската заедница со цел нивно вклучување во
заштитата и промовирањето на етичкото новинарство и слободата на изразување

ЦЕЛНИ ГРУПИ И ОБЛАСТИ НА ДЕЈСТВУВАЊЕ:
Новинари (со фокус на младите новинари) – ЗНМ ја зајакнува улогата на новинарите преку
обезбедување едукација, поддршка и правна помош
Медиумски работници со посебен фокус на фоторепортерите и снимателите – ЗНМ ја зајакнува
улогата на медиумските работници преку обезбедување едукација и правна помош
Медиуми – ЗНМ промовира етичко известување и известување од јавен интерес и отвора дебата
за добивање на повисок степен на професионален интегритет и уредувачка независност во
редакциите
Национални носители на одлуки – ЗНМ влијае врз носителите на одлуки преку обезбедување на
податоци засновани на докази за повредите на правата на новинарите и медиумските слободи,
притоа предизвикувајќи правни и институционални промени
Државни институции – ЗНМ ја следи усогласеноста на меѓународните стандарди во работата на
релевантните институции со правната рамка и меѓународните стандарди, притоа отворено
критикувајќи ја истата, но иста така и нудејќи поддршка преку дијалог и едукација
Организации за поддршка на медиумите – како што се Советот за етика и Самостојниот синдикат
на новинари и медиумски работници
Регионални здруженија на новинари – ЗНМ и регионалните здруженија на новинари ги здружуваат
силите за да ја прошират дебатата за политиките и да ги унапредат правата на новинарите и
слободата на изразување
Меѓународни медиумски организации – ЗНМ обезбедува информации за правата на новинарите
и слободата на изразување и користи меѓународни механизми за известување за повредите на
правата
Меѓународни носители на одлуки – ЗНМ ги информира релевантните меѓународни чинители за
спроведувањето на меѓународните стандарди за заштита на слободата на изразување и правата на
новинарите во Северна Македонија
Општа јавност – со зајакнувањето на улогата на новинарите и вложувањето напори за создавање
услови за професионална работа на медиумите, ЗНМ креира можности луѓето да си ги остварат
своите права на добивање точни информации и да учествуваат во процесите на донесување одлуки.
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КАЛЕДНДАРОТ ЗА 2021 ГОДИНА НИЗ ОБЈЕКТИВОТ НА СРАБОТЕНОТО
Во рамките на заедничката активности и соработка на ЗНМ со
Хедаја (Hedayah, International Centre of Excellence for Countering
Violent Extremism објавени 12 статии од новинари и медиумски
работници изработени во рамки на проектот „Градење отпорност
против насилниот тероризам и екстремизмот преку зајакнати
капацитети
на
новинари,
медиуми
и
владини
претставници” (Building resilience against violent terrorism and
extremism through reinforced journalists, media and government
officials), финансиран од страна на Европската унија во рамки на
програмата СТРИВЕ Глобал (Strengthening Resilience to Violent
Extremism - STRIVE Global) преку Хедаја (Hedayah, International
Centre of Excellence for Countering Violent Extremism). Во
изработката на овие 12 стории беа вклучени 40тина новинари од
редакции не само од Скопје туку и од другите градови.
Новинарите беа претходно повикани на јавен конкурс кој беше
објавен на веб страната на ЗНМ и промовиран на социјалните медиуми. Во прилог наслови на
сториите кои беа објавени:

1. ЛОКАЛНИТЕ СОВЕТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО БОРБА ПРОТИВ НАСИЛЕН
ЕКСТРЕМИЗАМ И ТЕРОРИЗАМ - https://bit.ly/37WIdq9
2. КОВИД 19 и тероризмот. Има ли поврзаност? - https://bit.ly/3On0jSN
3. Случајот „Филан” и известувањето за урбани терористички напади - https://bit.ly/3EpwPiO
4. Улогата на медиумите во борба против насилниот екстремизам и тероризам https://bit.ly/37uEWOP
5. ПОЛИТИКИ НА РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ ВО БОРБАТА НА НАТО ПРОТИВ ТЕРОРИЗМОТ И
НАСИЛНИОТ ЕКСТРЕМИЗАМ - https://bit.ly/3Ofk0fk
6. Медиумите растргнати меѓу етиката и сензационализмот - https://bit.ly/3vvxhrA
7. Хибридните закани како нова форма на закана за демократијата - https://bit.ly/3xCPLck
8. Башким Селмани: потребно е внимателно набљудување на феноменот на радикализација https://bit.ly/3EpbXYS
9. Со препишувачко новинарство до штета на безбедносниот имиџ на државата https://bit.ly/3rAJeLq
10. Дали државата работи со младите за да не се вклучат во тероризам? - https://bit.ly/3vzLYds
11. Меѓусекторската соработка како фактор за борбата против тероризмот https://bit.ly/3KVx2fT
12. Пругата на мигрантите: Мост помеѓу стравот, смртта и надежта за подобро утре https://bit.ly/3rzLRgs
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Во рамките на заедничката соработка на ЗНМ со Хедаја (Hedayah, International Centre of Excellence
for Countering Violent Extremism се објави и Е-прирачник за новинари кој нуди одговори на
прашањата како да се користат иновативни техники за дигитално известување за да се обезбедат
објективни и квалитетни информации и да се бориме против лажните вести. Изработениот
прирачник за новинари (достапен во електронска форма на македонски, албански и англиски јазик)
е погодна алатка за обезбедување брз водич за новинарите на национално ниво (водечки
телевизии, весници, дигитални медиуми) чие вклучување во голем број теми во исто време не
дозволува целосно разбирање последиците од сензационалното известување.
МК - PrirachnikNovinari_MK.pdf (znm.org.mk)
АЛБ – DoracakPerGazetaret.pdf (znm.org.mk)
АНГ – HandbookForJournalists.pdf (znm.org.mk)
Тука сакаме да ги потенцираме дека во
рамките на оваа соработка се подготвија
Протокол и Упатство за информирање за
случаи на насилен екстремизам и
тероризам кои имаат за цел да дадат
одговор на неколку важни прашања
поврзани
со
подготвеноста
на
медиумските работници да известуваат
за случаи на насилен екстремизам и
тероризам. Протоколот за информации
за случаи на насилен екстремизам и
тероризам ќе ја подобри улогата на
новинарите и медиумските работници во
нивното
известување
во
такви
потенцијални ситуации во иднина.
Протоколот е достапен во електронска форма на:
македонски - MK-protokol-za-izvestuvanje-za-slucai-povrzani-so-nasilen-ekstremizam.pdf (znm.org.mk)
албански - ALB-protokol-za-izvestuvanje-za-slucai-povrzani-so-nasilen-ekstremizam.pdf (znm.org.mk)
Целта на Упатството за професионално известување за насилен екстремизам и тероризам е да им
понуди препораки на медиумите и новинарите како соодветно да се однесуваат и известуваат за
овие теми. Препораките се засноваат на универзалните етички принципи на независност,
рамнотежа помеѓу слободата на информации и одговорноста во информациите, точноста и
одговорноста во информациите. Упатството за професионално известување за насилен
екстремизам и тероризам е објавено на македонски, англиски и албански јазик.
МК – upatstvo-za-profesionalno-izvestuvanj-za-nasilstvo-v2.pdf (znm.org.mk)
АНГ – ENG-upatstvo-za-profesionalno-izvestuvanje-za-nasilstvo.pdf (znm.org.mk)
АЛБ – ALB-upatstvo-za-profesionalno-izvestuvanje-za-nasilstvo.pdf (znm.org.mk)
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Во организација на ЗНМ се реализираше вебинар како продолжување на настанот од ноември 2020
на тема: „Изменување и дополнување на Кривичниот законик: Решенија за зајакнување на
безбедноста на новинар(к)ите“. На вебинарот учествуваа триесетина учесници и тоа
новинар(к)и, експерт од Советот на Европа, претставници/чки од Основното јавно обвинителство,
претставничка од Министерството за правда како и адвокати кои застапуваат новинари пред
судовите.
Главниот заклучок од настанот беше
дека само преку конкретни измени
на Кривичниот законик но и Законот
за кривична постапка преку давање
на
поголема
надлежност
на
обвинителството и на МВР да
постапуваат по службена должност и
преку зголемување на казните кон
напаѓачите, системски ќе се подобри
безбедноста и политиката на
неказнивост кон новинар(к)ите и
медиумските
работници/чки.
Вебинарот беше организиран од
страна
на
Здружението
на
новинарите на Македонија (ЗНМ) и
заедничката акција на ЕУ и Советот на Европа „Слобода на изразување и слобода на медиумите во
Северна Македонија (ЈУФРЕКС)“ која е дел од „Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција II“,
заедничка програма на Европската Унија и Советот на Европа, имплементирана од Советот на
Европа.
Линк од активноста: https://bit.ly/3I6SDk5
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Во текот на месец февруари 2021 година
раководството на ЗНМ оствари средба со
евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир. Во рамките
на средбата беа дискутирани актуелните предизвици
со кои се соочуваат новинарите и медиумските
работници, зголемениот број на напади врз
новинари, потребата од поширок консензус во
начинот на избор на телата во АВМУ и МРТВ, како и
подобрување
на статустот на
правата
на
новинарите.
Тема
на
средбата
беше
и состојбата во медиумите во државата, начините за
нивно финансирање во насока на создавање
поквалитетна
новинарска
содржина, како
и за правните предизвици кои претстојат како услов за подобрување на атмосферата во секторот.
Линк од активноста: https://bit.ly/3H6GA51

Во февруари 2021 година претставници
на ЗНМ, ССНМ реализираа средба со
Министерот за здравство д-р Венко
Филипче за важноста новинарите да
бидат дел од приоритетните групи за
вакцинација против КОВИД-19 поради
природата
на
нивната
работа
и големиот ризик на изложеност на овој
вирус. Министерот Филипче на
средбата информираше дека согласно
Националниот план за КОВИД-19
вакцинација,
новинарите
и
медиумските работници веќе се
опфатени во втората фаза за имунизација и спаѓаат во делот на категоријата граѓани од витални
институции за функционирање на државата, што значи дека новинарите и медиумските работници
ќе се вакцинираат веднаш после завршување со вакцинирање на групите кои се предвидени во
првата фаза.
Линк од активноста: https://bit.ly/3h30jYS
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Во февруари во организација на ЗНМ
беше реализирана онлајн дебата на
тема: Стручна дебата за реформите во
јавниот медиумски сервис МРТВ“.
Целта за овој настан е потребата од
реформи во МРТВ преку кои ќе се
овозможат услови за позитивни
промени во јавниот сервис, што би
било од полза за јавноста и целата
медиумска сфера. На овој настан
предмет на разговор беа идните
активности
предвидени
во
Петгодишната стратегија за развој на
МРТ до 2025 година. Дискутантите
истакнаа дека за силна МРТВ потребно
е да се засили независноста на јавниот сервис, за МРТВ да стане лидер во промоција на
професионалните стандарди.
Линк од активноста: https://bit.ly/3JV9SFy
Во насока на подобрување на условите за
работа на снимателите, во рамките на
активностите на секцијата на сниматели при
ЗНМ, Здружението на новинарите на
Македонија
организираше
двочасовна
онлајн
работилница
наменета
за
професионални сниматели и новинари. На
работилницата, на која беа присутни 20-тина
учесници, се дискутираше за проблемите и
предизвиците при покривањето на настаните
во услови на криза, како што е пандемијата,
за време на карантин, полициски час, како и
во текот на предизборни кампањи.
Линк од активноста: https://bit.ly/3LYcGUd
Во овој период ЗНМ како одговор на барањето од страна на Министерството за правда на Северна
Македонија во март оваа година, достави предлог измени на Судскиот деловник кој е од важност
за непречена работа на новинарите и навремено и точно информирање на јавноста. Предлозите
кои беа доставени беа претходно комуницирани со судии и претставници на ова министерство а
исто така беше земено во предвид и искуството на новинарите кои известуваат за прашања
поврзани со работата на судовите преку непосредни консултации со колегите.
Линк од активноста: https://bit.ly/3tauQcX
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Здружението на новинарите на Македонија
(ЗНМ) и Самостојниот синдикат на новинари и
медиумски работници (ССНМ) во координација
со Министерството за здравство, во периодот
март-април 2021 спроведоа акција за
пријавување на новинари и медиумски
работници за вакцинација против Ковид-19.
Линк од активноста: https://bit.ly/3pf2PQa

ЗНМ во соработка со Институтот за европска
перспектива и КОНИЦА институтот во Скопје,
поддржан од Хедаја институтот за мир во
Абу Даби со присуство на повеќе од 20
учесници се одржа онлајн работилница каде
во рамките на проектот “Building resilience
against violent terrorism and extremism
through reinforced journalists, media and
government
officials”
и беше
презентиран „Протоколот за информирање
за случаи на насилен екстремизам и
тероризам“. Протоколот за информирање за
случаи на насилен екстремизам и тероризам
има за цел да одговори на неколку значајни прашања поврзани со подготвеноста на медиумските
работници да известуваат за случаи на насилен екстремизам и тероризам.
Линк од активноста: https://bit.ly/3IlCk3b
Во периодот април и мај 2021 како дел од активностите на Секцијата на сниматели при ЗНМ се
реализираа пет регионални средби и работни состаноци помеѓу сниматели, дописници со
претставниците на секцијата на сниматели при ЗНМ. На средбите беше разговарано за многу теми
кои ги засегаат колегите дописници, нивниот статус и условите во кои работат како и беа споделени
искуства со кои се соочуваат секојдневно. Од изјавите на колегите може да се заклучи дека
секојдневен предизвик со кој се соочуваат е нивната безбедност. За полесна и подобра
комуникација со секцијата, на работнатните средби помеѓу колегите беа избрани и регионални
координатори. ЗНМ на колегите сниматели и дописиници им донираше заштитни елеци и капи за
да бидат претпознатливи кога ги извршуваат своите работни задачи

Линк од активноста: https://bit.ly/3sm6WMt
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На почетокот на јуни 2021 година,
Здружението на новинарите на Македонија
(ЗНМ), со вклученост на над 30 учесници
реализираше средба снимателите при
Секцијата на сниматели на ЗНМ на тема
„Слободата на медиумите и безбедноста на
медиумските работници во РСМ низ призмата
на постојната законска рамка – Како до
подобри решенија?“. На средбата беа
претставени клучните наоди од спроведената
анализа насловена како „Слободата на

медиумите и безбедноста на новинарите во
РСМ низ призмата на постојните законски
решенија – како до подобри решенија?“ која
може бесплатно да се преземе на
следниот линк.
На
настанот
следеше
дискусија каде присутните имаа можност да
ги искажат своите мислења и предлози како
до
подобри законски
решенија
за
унапредување на безбедноста на новинарите
и медиумските работници, и подобрување на
законските решенија со кои се уредуваат
прашањата од медиумската сфера.

Линк од активноста: https://bit.ly/3M38C56

Здружението на
новинарите
на
Македонија (ЗНМ) во јуни 2021 година
го претстави годишниот извештај за
показателите за степенот на слободата
на медиумите и безбедноста на
новинарите
во Северна Македонија,
изготвен во рамките на проектот
Регионална платформа на Западен
Балкан, финансиран од Европската
комисија. Во сите три главни
индикатори на извештајот, како што се правната рамка за слободата на медиумите, позицијата на
новинарите во редакциите и безбедноста на новинарите, во 2020 година нема сериозни промени
во медиумската сфера но има зголемување на трендот на напади, односно состојбата со
безбедноста на новинарите и медиумските работници не е подобрена за разлика од минатата 2019
година туку напротив е влошена.
Линк од активноста: https://bit.ly/3IkbHLZ
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Во месец јули 2021 година, ЗНМ одбележа низа
активности. Претставници од ЗНМ како и на
Секцијата на сниматели при ЗНМ на 1 јули во
Кичево остварија средба и работен состанок со
сниматели дописници од Кичевскиот регион во
државата. Вкупно има пет сниматели кои
извршуваат и покриваат секојдневни настани од
овој дел на државата.На средбата беше
разговарано за многу теми кои ги засегаат колегите
дописници, нивниот статус и условите во кои
работат како и беа споделени искуства со кои се
соочуваат секојдневно.
Линк од активноста: https://bit.ly/3KRyT5f

Триесетина уредници и поискусни новинари како
и претставници на граѓански организации од
медиумскиот сектор на 12 јули се сретнаа и
дебатираа на прашања поврзани со локалните
медиумски политики. На оваа средба беше
претставена и новата анализа на ЗНМ во која
сублимирани законските решенија кои се важни
за работата на новинарите и медиумите
насловена како „Слободата на медиумите и
безбедноста на новинарите во РСМ низ призмата
на постојната законска рамка – Како до подобри
решенија?“. На средбата беше дискутирано за
тековните трендови и случувања во медиумската сфера и беа дискутирани клучните наоди од
спроведената студија, по што следеше дискусија на теми поврзани со унапредување на безбедноста
на новинарите и медиумските работници, и подобрување на законските решенија со кои се
уредуваат прашањата од медиумската сфера.
Линк од активноста: https://bit.ly/3quoLrp
На иницијатива на претставници на Здружението
на новинарите на Македонија (ЗНМ), на 13 јули
беше организирана работна средба со
Претседателот на Собранието г-дин Талат Џафери
и на пратенички групи како и независни
пратеници на теми поврзани со медиумските
политики, медиумските реформи со акцент на
регулативата.
Медиумските реформи и неколку закони важни
за работата на новинарите се од клучно значење
за евроинтегративните процеси на државата, што
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се нотира и во последниот извештај на Европската комисија во кој што се вели дека „државата треба
да направи напор за да се подобри независноста и професионалните стандарди на јавниот
радиодифузен сервис и неговата финансиска независност“. Од друга страна се очекува
транспарентен и правичен избор на членовите на телата во медиумскиот регулатор како и во МРТ
и тоа врз основа на нивната стручност.
Линк од активноста: https://bit.ly/3CIh3yG

Здружението на новинари на Македонија
(ЗНМ) со поддршка од страна на Фондацијата
Конрад Аденауер (КАС), организираше
тридневна работилница насловена како
„Младите новинари како шанса за нова ера
на медиуми со интегритет и влијание“.
За време на работилницата беа споделени
искуства за развојот на новинарството но и
проблемите и предизвиците во новинарската
професија.Тридневната работилница заврши
со иницијатива за формирање на секција на
млади новинари во рамки на Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) за што повеќе
активности ќе следат во септември.

Линк од активноста: https://bit.ly/3tcebH2
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Во текот на месец септември беа организирани
повеќе активности од страна на ЗНМ. На
почетокот на септември, на предлог на ЗНМ
беше остварена средба со Претседателот на
Собранието на РСМ, Талат Џафери, на која
присуствуваа претседателот на ЗНМ Младен
Чадиковски и извршниот директор Драган
Секуловски. На работната средба беше
разговарано за можноста да се организираат
настани оваа есен на кои ќе бидат поканети
група на пратеници и новинари.
Целта на овие активности е да се разговара за
подобрување на транспарентноста за работата
на собранието кон новинарите и медиумите, како и да се сумираат впечатоците од периодот на
работата на собранието со новинарите и медиумите во услови на криза предизвикана од тековната
пандемија. На средбата претседателот Џафери и претседателот Чадиковски дополнително
разговараа и за можноста да се организира регионална конференција во Скопје со вклученост на
пратеници на собранијата од Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија како и новинари од
здруженијата од овие земји со идеја да се поттикне регионална соработка помеѓу пратениците и
новинарите.
Линк од активноста: https://bit.ly/3KHfjbu
На 27 септември во организација на Делегацијата на Европската унија во Република Северна
Македонија и Македонскиот институт за медиуми се одржа втората регионална конференција за
медиумска писменост ЕУ – Западен Балкан ,,СОЗДАВАЊЕ ОТПОР КОН ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ”.
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Претседателот на Здружението на новинарите на Македонија, Младен Чадиковски учествуваше во
вториот панел на говорници на кој пред присутните истакна неколку поенти кои се од исклучително
значење за новинарите и медиумските работници како денес така и во иднина.
Линк до активноста: https://bit.ly/3Jn4rzC

Со присуство на триесетина новинари и
медиумски работници од регионалниот
центар на ЗНМ од Битола, ЗНМ и ССНМ
организираа работна средба на која беше
дискутирано за теми кои ги засегаат
колегите дописници, нивниот статус и
условите во кои работат. На средбата беа
присутни и медиумски работници од
Прилеп и со присутните беа споделени
искуства со кои се соочуваат секојдневно
посебно во време на вонредната состојба.
На работната средба од страна на колегите
од Битола и Прилеп беше споделено дека проблем е возраста на новинарите и медиумските
работници кои работат во пелагонискиот регион, односно немањето интерес од страна на младите
да се занимаваат со оваа професија пред се поради тешката економската состојба.
Координаторката во пелагонискиот регион Жанета Здравковска истакна дека основните проблеми
се од финансиски карактер.

Линк до активноста: https://bit.ly/3texsaV

Во септември исто така беше одржана
средба со министерот Бојан Маричиќ а
во организација на Здружението на
новинарите на Македонија (ЗНМ) на
тема фикасно имплементирање на
законите за подобра безбедност на
новинарите. Претседателот на ЗНМ,
Младен Чадиковски на средбата укажа
дека нашата земја има бројни обврски
кои треба да се исполнат со цел да се
подобрат правата на медиумските
работници.
Тие обврски се предвидени во Препорака на Советот на Европа CM/Rec(2016)4 за заштита на
новинарството и безбедност на новинарите и другите медиумски актери како и во новите
препораки на Европската комисија од 16ти септември 2021 година за подобрување на положбата и
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безбедноста на новинарите во ЕУ. На средбата беше договорено во наредните недели
Министерството за правда да иницира координација помеѓу ЗНМ и партнерските медиумски
организации заедно со претставници на обвинителството, граѓанскиот и кривичниот суд но и
Академијата за обука на судии и јавни обвинители.

Линк до активноста: https://bit.ly/34LoIjd

Уште една од низата активности во
септември беше и регионалната
средба на ЗНМ и ССНМ со новинари и
медиумски работници од Куманово.
Со присуство на повеќе од 15-тина
претставници на средбата беше
разговарано за многу теми кои ги
засегаат колегите дописници, нивниот
статус и условите во кои работат како
и беа споделени искуства со кои се соочуваат секојдневно
„Подобрување
на
соработката
меѓу
парламентарците и новинарите за поголема
отчетност и транспарентност“ беше името на
меѓусекторскиот настан кој се одржа на 1ви
октомври а организиран од страна на
Здружението на новинари на Македонија
(ЗНМ)
на кој учествуваа новинари,
пратеници, секретаријат на Собранието на
Северна Македонија и претставници од
граѓански
организации
активни
во
застапувањето за слободата на изразување.
Посебно обраќање имаа Претседателот на
Здружението на новинарите,
Младен
Чадиковски, Претседателот на Собранието на Република Северна Македонија Талат Џафери и
Раководителот на Одделот за информатичко општество, Совет на Европа, Патрик Пенингс.
Линк до активноста: https://bit.ly/3q8cgSa
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Во рамките на Годишното собрание на
Европската федерација на новинари (ЕФЈ) во
Загреб на панел дискусијата насловена
“Journalists under pressure in the Balkans” од
страна на истражувачите од седум земји беше
претставен индексот за степенот на безбедноста
на новинарите од Западен Балкан за изминатата
година. Претставникот на Здружението на
новинарите на Македонија (ЗНМ) Милан
Спировски во улога на проектен истражувач
имаше свое излагање каде ги претстави
индикаторите и тековните трендови во контекст
на безбедноста на новинарите во Северна Македонија. Ваков тип на ИНДЕКС за безбедноста на
новинарите и медиумските работници за прв пат ЗНМ го изработи и беше презентиран во Загреб
на годишното собрание на Европската федерација на новинари (EFJ).

Линк до активноста: https://bit.ly/3MNbzY5

Во октомври беше објавен извештајот на
Европската Комисија каде што беше
нотирано дека новинарите се повеќе
напаѓани и изложени на самоцензура,
медиумите се финансиски неодржливи, а
МРТ има најнизок буџет во последните 10
години. Здружението на новинари како и
меѓународните медиумски организации
забележаа зголемување на заканите кон
новинарите од страна на политичари и јавни
службеници, како и малтретирање преку
интернет и вербални напади, вклучително и на социјалните мрежи.
Линк до активноста: https://bit.ly/3IeJjKm
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На 2ри ноември Меѓународниот ден за запирање на
неказнивоста на нападите кон новинарите, мрежата
,,SafeJournalists” со цел да укаже дека проблемот е
присутен,
започна
едномесечна
кампања
#recognize&report „Препознај и Пријави“ која имаше за
цел
да
посочи
дека
постои
култура на
несанкционирање на напади врз новинарите од
Западен Балкан.
Крајот на кампањата беше означен со изработка на
видео кое се емитуваше на сите јазици од земјите
членки на мрежата.

Линк до активноста: https://bit.ly/3KHnrc6

Претставници на Здружението на новинари на
Македонија (ЗНМ) и Самостојниот синдикат на
новинари и медиумски работници (ССНМ) на
06.11.2021 во Велес се сретнаа со снимателите од
локалните и регионалните медиуми од земјава.
На средбата која беше организирана со цел
запознавање со проблемите на колегите
снимателите во таканаречените „помали“
медиуми, како и за вмрежување со цел
утврдување на активности кои може да се
корисни за подобрување на состојбата и условите
во кои работат снимателите, беа присутни
претседателот на ЗНМ, Младен Чадиковски и претседателот на ССНМ, Павле Беловски.

Линк до активноста: https://bit.ly/37nQ7IK
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Во ноември исто така беше објавен
Индексот
за
безбедноста
на
новинарите на Западен Балкан –
Извештај
Република
Северна
Македонија 2020 кој се однесува на
2020 година и се потпира врз
истражувачки податоци, собрани и
анализирани од партнерите на
платформата
на
новинарски
здруженија од Западен Балкан
„Safejournalists.net“, врз основа на
ригорозна истражувачка процедура. Собраните податоци за неколку различни сфери поврзани со
„безбедноста на новинарите“ се изработени во форма на индикатор – Индекс на безбедност на
новинарите, со цел преку бројки да се измерат промените во седумте земји од Западен Балкан за
минатата година.
Индексот е достапен на македонски јазик - https://znm.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/MKSafety-Index-MKD_FINAL.pdf
и на англиски јазик - https://znm.org.mk/wp-content/uploads/2021/11/MK-Safety-IndexENG_FINAL.pdf

Линк до активноста: https://bit.ly/36pxGTL

На 26 ноември во Собранието на РСМ
се одржа регионалната конференција
на тема ,,Унапредување на дијалогот
меѓу парламентите и новинарите од
Западен Балкан” која беше во
организација на Здружението на
новинарите на Македонија (ЗНМ) во
соработка
со
Собранието
на
Република
Северна Македонија.
Целта
на
оваа
Регионална
конференција е да се унапреди
дијалогот помеѓу пратениците од
националните
парламенти
и
здруженијата на новинари во земјите од Западен Балкан во насока на подобрување на состојбата
на слободата на изразување како основно човеково право и зајакнување на улогата на граѓанските
организации. На конференцијата, претставниците на четирите парламенти и новинарските
здруженија од Западен Балкан потпишаа заедничка Декларација за унапредување на дијалогот
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меѓу парламентите и новинарските здруженија од Западен Балкан и се договорија секоја година да
организираат регионална конференција во една од земјите во регионот.
Линк до активноста: https://bit.ly/3Jlp6Uv
На крајот на месец ноември беше
реализирана кампања во рамките на
регионалниот
проект:
„Унапредување на дијалогот помеѓу
новинарските
здруженија
и
парламентите од Западен Балкан за
посилен
граѓански
сектор“.
Кампањата
а
реализираше
Здружението на новинари на
Македонија (ЗНМ), во соработка со
Здружението на независни новинари
на Србија (ИЈАС), Синдикат за
медиуми на Црна Гора (ТУММ) и
Здружението на новинари од БХ (БХЈА), и е поддржан во рамките на проектот „Заштита на
граѓанскиот простор – Регионален центар за развој на граѓанското општество“, финансиран од
страна на СИДА и спроведуван од страна на БЦСДН.
Линк до активноста: https://bit.ly/3tXyY0o

Како дел од активностите на секцијата на
сниматели при ЗНМ, во декември се
реализираше тродневна работилница во
Охрид на тема: ,,Унапредување на
соработката помеѓу снимателите и
новинарите” на која посебен придонес
даде Виктор Стефановски – извршен
продуцент во ТВ Сител, Предраг Перовиќ
– снимател од Јавниот сервис на Црна
Гора (РТЦГ), Горан Копривица – снимател
од Радио телевизија Србија (РТС) а
модератор на настанот беше Трајче
Илиевски, претставник на секцијата на
сниматели при ЗНМ. На работилницата се дискутираше за основните обврски на новинарите и
снимателите меѓусебната соработка на дневна основа на настани на терен и внатре во редакција,
нивната комуникација и координација, како и за тоа како ќе изгледаат ТВ прилозите во иднина,
теми кои ги отвори за дискусија Виктор Стефановски.
Линк до активноста: https://bit.ly/3KNDFAx
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Основниот граѓански суд Скопје донесе пресуда со
која тужбата за клевета на тогашниот директор на
агенцијата за филм Горјан Тозија против онлајн
медиумот МКД.мк и главниот и одговорен уредник
Александар Дамовски ја одби како неоснована.
Тужбата се однесуваше за новинарски текст објавен
на МКД.мк насловен како: „Нови недоследности на
директорот Тозија, ДКСК: Судир на интереси во
Агенцијата за филм, рецезент на филмови одлучува за
филмовите што ги рецензирала“, каде тужителот
Тозија бараше паричен надомест за нематеријална
штета за повреда на честа и угледот.
Линк до активноста: https://bit.ly/37mx5T5

На
8ми
декември
Здружението на новинари
(ЗНМ) и Државниот Завод за
Ревизија (ДЗР) одржаа онлајн
вебинар
поддржан
од
Мисијата на ОБСЕ во Скопје на
тема „Соработка помеѓу
новинарите и ревизорите
како предуслов за етичко
известување
на
теми
поврзани
со
јавното
финансирање“.
Вебинарот
беше наменет за новинари, особено оние кои следат економија, ревизори како и лица од одделот
за односи со јавност на ДЗР. Целта на овој настан е унапредување на соработката помеѓу
новинарите и ревизорите која е од особено значење за етичкото известување во јавноста за теми
кои се поврзани со јавното финансирање.
Линк до активноста: https://bit.ly/3w98E60
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По иницијатива на група на млади новинари од повеќе различни медиуми на 15 декември беше
формирана секција на млади новинари при ЗНМ. На состанокот на кој имаше четириесетина
учесници се дебатираше кои ќе бидат приоритетите и целите на оваа секција во 2022 година.
Вмрежување меѓу редакциите, подобрување на социоекономскиот статус на младите новинари,
надградување на вештините за напредно известување и почитување на стандардите во
новинарската фела беа дел од темите за кои се разговараше на форумот.

Линк до објавата: https://bit.ly/3icRCfa
На 16 декември Здружението
на новинарите на Македонија
(ЗНМ) во соработка со
Програмата за развој на
Обединетите нации (УНДП) ги
додели наградите на тема:
„Справување со загадувањето
на воздухот – зајакнување на
јавната свест за проблемите и
можните решенија“. Првата
наградата е доделена на
тимот од Истражувачката
репортерска лабораторија (ИРЛ) за истражувањето насловено како „Заговор против
воздухот“.Втората награда беше доделена на новинарот Бојан Шашевски од Радио Моф за мулти
медијалниот продукт со наслов „Децата ни се жртви на арсенот – рударскиот локалитет „Лојане“
фатален за жителите од липковските села“ а третата награда се додели на Христина Ѓорѓиевска од
Види Вака за истражувањето насловено како „Заробените бели дробови на градот“.
Линк до активноста: https://bit.ly/3MXabC3
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ЗНМ во текот на 2021 година оствари нови партнерства преку потпишување на
Меморандуми за соработка со различни организации
Со цел за подобрување на меѓусебната
соработка помеѓу новинарската и судска
фела и унапредување на соработката во
областа на судската транспарентност ЗНМ
во февруари 2021 година потпиша
меморандум за соработка со Судско
медиумскиот
совет.
Овие
две
организации во иднина ќе соработуваат
во
подготовка на Стратегија за
зајакнување на судската транспарентност
како и подготовка и промоција на други
документи
од
областа
на
транспарентноста
и
односите
со
новинарите и медиумите. Двете организации во иднина ќе организираат заеднички настани за
новинари и судии и ќе соработуваат во заеднички проекти од областа на медиумите и
правосудството.
Линк од активноста: https://bit.ly/3BAq8sC

ЗНМ потпиша декларација за соработка со
Советот за етика во медиумите во
Македонија (СЕММ) и Здружението за
интерактивно огласување ИАБ Македонија
(ИАБ). Потписниците на Меморандумот за
соработка, во рамки на својата примарна
дејност и цели, заеднички ќе дејствуваат и во корист на дополнително унапредување на работата
на новинарите, медиумите, издавачите, маркетинг агенциите, како и подобрување на стандардите
на дигиталното огласување на територијата на Република Северна Македонија. Преку заеднички
активности, трите здруженија, меѓу другото, ќе се стремат и кон континуирана промоција и
унапредување на етичките стандарди како и иницијативи за градење на капацитетите на своите
членови.
Линк од активноста: https://bit.ly/3Io2v9e
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Здружението на новинарите на Македонија и
Лекарската комора на Република Северна
Македонија, на 21 октомви во просториите на ЗНМ
одржаа работна средба на барање на Комората.
На оваа средба двете страни во иднина се
заложија да потпишат меморандум за соработка
врз основа на кој ќе се дефинираат конкретени
активности за подобрување на соработката
помеѓу двете фели. Целта на состанокот беше да
се разменат идеи во однос на унапредување на
комуникацијата помеѓу новинарите и лекарите.
Линк до активноста: https://bit.ly/3I8RNCR

На 23 декември во просториите на ЗНМ беше потпишан
Меморандум за соработка помеѓу Здружението на новинари
и Лекарската комора со кој се обврзуваат двете организации
заеднички да работат на подигнување на нивото на
соработка меѓу професиите кои ги застапуваат и
унапредување на здравствената култура во нашата земја.
Двете организации во изминатиот период утврдија дека
постои потреба за подигнување на нивото на соработка и
комуникацијата меѓу новинарите и лекарите преку
организирање на настани од заеднички интерес на кој би уч
учствувал лекарите и новинарите.

Линк до активноста : https://bit.ly/3KJuHEo

На 24 декември Претседателите на ЗНМ Младен
Чадиковски и МЕДИУМ Скопје Виктор Стефановски
потпишаа меморандум за соработка. Здружението
на новинарите на Македонија (ЗНМ) и Здружението
за промоција на дијалогот толеранцијата и
човековите права „МЕДИУМ“ Скопје вчера во
просториите на ЗНМ се договорија да соработуваат,
одржуваат обуки и кампањи со цел подобрување на
состојбата на слободата на говорот и правата на
новинарите.
Линк до активноста: https://bit.ly/3ig5cOE
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НЕЗАВИСНО РЕВИЗОРСКО МИСЛЕЊЕ
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