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Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и

Македонската радио телевизија (МРТ) потпишаа

Меморандум за соработка кој претставува заедничка

согласност за реализација на заеднички активности во

рамките на годишните планови за работа согласно

стратешките цели.

ЗНМ и МРТ по завршување на заедничката обука за

новинари и медиумски работници која се одржа во

септември месец, утврдија дека постои простор за

соработка во насока на унапредување на капацитетите

НАЈНОВИ ВЕСТИ

Мој ДДВ како успешен модел
за намалување на сивата
економија и повисока...
 12:44, јануари 10, 2023

Преку мерката “Мој ДДВ” која беше

промовирана пред неколку години досега се

вратени повеќе од...

Поднесено
обвинение за
измама во приватна
здравствена
установа против
Жан Митрев

Прегазена 18-
годишна девојка,
итно пренесена во
болница, а возачот
побегнал

Тешка сообраќајка
во Скопје – има
повредени

СДСМ: Трајко
Славески да закаже
вонредна седница
на Советот на Скопје
за...





ПРВА ВЕСТИ  БИЗНИС  METEOCENTAR

ВОЈНА ВО УКРАИНА КОВИД-19  МОЗАИК  ИНТЕРВЈУ



Добивајте нотификации за најважните вести на
Centar.mk

notificati
on icon

Претплати сеНе благодарам

https://centar.mk/blog/category/plus/
https://centar.mk/blog/category/makedonija/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fcentar.mk%2Fblog%2F2022%2F11%2F15%2Fmemorandum-za-sorabotka-pomegu-znm-i-mrt-postojani-obuki-za-novinarite-i-snimatelite-vo-javniot-servis%2F
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%93%D1%83%20%D0%97%D0%9D%D0%9C%20%D0%B8%20%D0%9C%D0%A0%D0%A2:%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%BE%20%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20-%20https://centar.mk/blog/2022/11/15/memorandum-za-sorabotka-pomegu-znm-i-mrt-postojani-obuki-za-novinarite-i-snimatelite-vo-javniot-servis/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/moj-ddv-kako-uspeshen-model-za-namaluvane-na-sivata-ekonomija-i-povisoka-naplata-na-danok-graganite-od-ovaa-godina-ke-mozhe-da-dobivaat-povrat-od-2-100-denari/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/moj-ddv-kako-uspeshen-model-za-namaluvane-na-sivata-ekonomija-i-povisoka-naplata-na-danok-graganite-od-ovaa-godina-ke-mozhe-da-dobivaat-povrat-od-2-100-denari/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/moj-ddv-kako-uspeshen-model-za-namaluvane-na-sivata-ekonomija-i-povisoka-naplata-na-danok-graganite-od-ovaa-godina-ke-mozhe-da-dobivaat-povrat-od-2-100-denari/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/moj-ddv-kako-uspeshen-model-za-namaluvane-na-sivata-ekonomija-i-povisoka-naplata-na-danok-graganite-od-ovaa-godina-ke-mozhe-da-dobivaat-povrat-od-2-100-denari/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/podneseno-obvinenie-za-izmama-vo-privatna-zdravstvena-ustanova/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/podneseno-obvinenie-za-izmama-vo-privatna-zdravstvena-ustanova/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/pregazena-18-godishna-devojka-itno-prenesena-vo-bolnitsa-a-vozachot-pobegnal/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/pregazena-18-godishna-devojka-itno-prenesena-vo-bolnitsa-a-vozachot-pobegnal/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/teshka-soobrakajka-vo-skopje-ima-povredeni/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/teshka-soobrakajka-vo-skopje-ima-povredeni/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/sdsm-trajko-slaveski-da-zakazhe-vonredna-sednitsa-na-sovetot-na-skopje-za-zagadeniot-vozduh/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/sdsm-trajko-slaveski-da-zakazhe-vonredna-sednitsa-na-sovetot-na-skopje-za-zagadeniot-vozduh/
https://centar.mk/
https://centar.mk/
https://centar.mk/blog/category/makedonija/
https://centar.mk/blog/category/biznis/
https://centar.mk/blog/category/meteocentar/
https://centar.mk/blog/category/vojna-vo-ukraina/
https://centar.mk/blog/category/coronavirus/
https://centar.mk/blog/category/mozaik/
https://centar.mk/blog/category/intervju/


1/10/23, 1:03 PM Меморандум за соработка помеѓу ЗНМ и МРТ: Постојани обуки за новинарите и снимателите во јавниот сервис

https://centar.mk/blog/2022/11/15/memorandum-za-sorabotka-pomegu-znm-i-mrt-postojani-obuki-za-novinarite-i-snimatelite-vo-javniot-servis/ 2/7

на новинарите во јавниот сервис, нивно вмрежување и

зацврстување на меѓусебната соработка.

Младен Чадиковски, претседателот на ЗНМ изјави: „Ја

поздравувам идната соработка помеѓу ЗНМ и

програмските сервиси на телевизијата и радијата. Тоа

што е значајно е дека со овој меморандум се обврзуваме

во периодот што е пред нас и наредните неколку години

да реализираме постојани обуки за професионализација

и постојано надградување на стандардите во

работењето на вработените во Mакедонската телевизија

како предуслов постојано да се крева квалитетот на

содржините, но и на градење на капацитетите на МРТ. Со

овој меморандум ние се обврзуваме овие обуки да се

држат четири пати годишно, што е навистина значајно,

не само во кревање на стандардите на новинарската

професија, туку и во кревање на духот на тимското

работење во рамките на редакциите. “

Анета Андонова, одговорен уредник на првиот

програмски сервис на МРТ рече: „Потпишувањето на

овој меморандум е во корелација со улогата и мисијата

на јавниот сервис, а тоа е да го поддржува секој облик на

аудиовизуелно медиумско творештво, притоа да понуди

веродостојност, квалитет и транспарентност во своите

содржини. Во тој контекст соработката помеѓу јавниот

сервис и ЗНМ која е веќе долги години заокружена со

едно вакво писание ќе ни овозможи да ја продлабочиме
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соработката која ќе ни помогне да ги засилиме

капацитетите и да работиме заедно на зголемување на

професионалните капацитети“.

Одговорната уредничка на вториот програмски сервис

на МРТ Мигена Горенца во однос на потпишувањето на

меморандумот кажа: „Се надевам дека ваквите обуки ќе

им помогнат особено на младите новинари да разберат

што значи да се биде новинар во јавниот сервис кој

треба да продолжи да го има приматот. Токму затоа

соработката означена со овој меморандум со

Здружението на новинарите на Македонија е

исклучителна важност за да се примени искуството во

пракса на двете страни за да можеме да продолжиме да

го правиме она што го правиме со години, а тоа е да

бидеме најдобри на етерот“.

Еран Хасипи, одговорниот уредник на четвртиот

програмски сервис: „Би сакал тука да потенцирам дека

како јавен сервис кој што инвестира во технологијата за

реализација на нашите емисии, потребно е да

инвестираме и во професионалните и човечки ресурси

бидејќи ние како јавен сервис имаме огромно искуство

во новинарската фела. Така што колку оваа соработка ќе

придонесе за колегите новинари во МРТ, толку ќе биде

значајна и за новинарите во приватните медиуми,

бидејќи навистина јавниот сервис е историја на оваа

држава и медиумскиот сектор. Би сакал да потенцирам

дека првпат како уредник на МРТ 4 првпат присуствувам

на ваков состанок. Ние како другите етнички заеднички

што емитуваме програма на друг јазик, во случајов

турска програма која се емитува над 60 години во

Македонска телевизија, ќе има огромно значење

потпишувањето на овој меморандум и за нас како

редакции на турски, српски, влашки и босански јазик,

така што овој монет е навистина важен за да се

зближиме со нашите колеги во телевизијата и да

функционираме заедно. Искуството да се претвори во

предност што ќе придонесе да се креира многу

НАЈНОВИ ВЕСТИ

Мој ДДВ како успешен модел
за намалување на сивата
економија и повисока...
 12:44, јануари 10, 2023

Преку мерката “Мој ДДВ” која беше

промовирана пред неколку години досега се

вратени повеќе од...

Поднесено
обвинение за
измама во приватна
здравствена
установа против
Жан Митрев

Прегазена 18-
годишна девојка,
итно пренесена во
болница, а возачот
побегнал

Тешка сообраќајка
во Скопје – има
повредени

СДСМ: Трајко
Славески да закаже
вонредна седница
на Советот на Скопје
за...





Добивајте нотификации за најважните вести на
Centar.mk

notificati
on icon

https://centar.mk/blog/2023/01/10/moj-ddv-kako-uspeshen-model-za-namaluvane-na-sivata-ekonomija-i-povisoka-naplata-na-danok-graganite-od-ovaa-godina-ke-mozhe-da-dobivaat-povrat-od-2-100-denari/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/moj-ddv-kako-uspeshen-model-za-namaluvane-na-sivata-ekonomija-i-povisoka-naplata-na-danok-graganite-od-ovaa-godina-ke-mozhe-da-dobivaat-povrat-od-2-100-denari/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/moj-ddv-kako-uspeshen-model-za-namaluvane-na-sivata-ekonomija-i-povisoka-naplata-na-danok-graganite-od-ovaa-godina-ke-mozhe-da-dobivaat-povrat-od-2-100-denari/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/podneseno-obvinenie-za-izmama-vo-privatna-zdravstvena-ustanova/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/podneseno-obvinenie-za-izmama-vo-privatna-zdravstvena-ustanova/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/pregazena-18-godishna-devojka-itno-prenesena-vo-bolnitsa-a-vozachot-pobegnal/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/pregazena-18-godishna-devojka-itno-prenesena-vo-bolnitsa-a-vozachot-pobegnal/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/teshka-soobrakajka-vo-skopje-ima-povredeni/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/teshka-soobrakajka-vo-skopje-ima-povredeni/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/sdsm-trajko-slaveski-da-zakazhe-vonredna-sednitsa-na-sovetot-na-skopje-za-zagadeniot-vozduh/
https://centar.mk/blog/2023/01/10/sdsm-trajko-slaveski-da-zakazhe-vonredna-sednitsa-na-sovetot-na-skopje-za-zagadeniot-vozduh/

