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НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА НОВИНАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

БИЛТЕН на Здружението на новинарите на Македонија
НОВИНАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД БАЛКАНОТ ВО ПОДГОРИЦА ИМАА ЗАЕДНИЧКА ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА

БАЛКАНСКИТЕ НОВИНАРИ ЗАЕДНО ЛОБИРААТ
Селмани рече дека Македонија во
изминатиот период беше црна
дупка во регионот по однос на
непочитување на слободата на
говорот

ЗА СЛОБОДА НА ГОВОРОТ

П
Издава:
Здружение
на новинарите
на Македонија,
Градски ѕид
блок 13,
1000 Скопје;
Тел:
(+3892) 3298-139;
Факс:
(+3892) 3116-447,
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E-mail:
contact@znm.org.mk

ретставници на Здружението
на новинари на Македонија
на почетокот на месец јули
учествуваа на обука за застапување за слобода на изразување, која беше организирана во Подгорица, во рамките на регионалната
платформа за безбедност на новинарите од западен Балкан, која се финансира од Европската комисија.
Освен претставници на ЗНМ на
обуката учествуваа и претставници на
новинарските здруженија од Хрватска,
Србија, Босна и Херцеговина, Косово и
Црна Гора.
Претставниците на овие новинарските организации во Подгорица имаа
заедничка прес- конференција, на која
зборуваше и претседателот на ЗНМ, Насер Селмани.
Селмани рече дека Македонија во
изминатиот период беше црна дупка
во регионот по однос на непочитување
на слободата на говорот. Тој објасни
дека минатата Влада успеала да изгради перфектен систем на контрола и инструментализација на медиумите. „Основен инструмент на контрола беше
корумпирањето на медиумите со јавни
пари со цел да се придобие нивната наклонетост, а новинарите кои одбија да
се корумпираат станаа легитимна мета
на физички и вербални напади“ рече
Селмани.

Според него, Македонија е единствена земја во Европа каде има новинар во
затвор. „Божиновски веќе три години е во
притвор, а сеуште не е завршен судскиот
процес. Тој е обвинет за наводна шпионажа и криминално здружување. Целта на
секоја власт која користи насилство врз
новинарите е да спречи критицизам во
медиумите “ рече Селмани.
Тој објасни дека најдобра илустрација за односот на претходната власт

кон новинарите се случувањата во Собранието на
27 април, кога приврзаниците на Груевски влегоа во
Собрание со намера да ја дестабилизираат земјата и
да предизвикаат граѓанска војна. „Сигурно видовте
како поддржувачите на Груевски ги напаѓаат пратениците, но она што сигурно не сте го виделе е дека тој
ден во Собранието беа нападнати и многу новинари.
За тие 3-4 часа тие практично беа киднапирани, а
полицијата не успеа да ги заштити. За цело време новинарите беа физички нападнати, им биле упатени
вербални закани и навреди, а на еден дел им била

одземена и опремата за да не можат да известуваат
од настанот“, рече Селмани.
Претседателот на ЗНМ нагласи дека новата влада
има политичка волја да направи сериозни реформи
во медиумите, но додаде дека очекува од премиерот
и министерот за полиција јавно да го осудат насилството против новинари и да се заложат за казнување на насилниците.
Според Селмани, добар знак е дека владата усвоила стратегија за итни реформи, која ги содржи клучните барања на ЗНМ и на медиумската заедница.
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БИЛТЕН на Здружението на новинарите на Македонија
Здружението на новинарите
на Македонија постојано
инсистираше на Божиновски да
му се овозможи да се брани од
слобода. Во многу наврати ЗНМ
предупредуваше дека држење во
притвор на новинар скоро три
години е апсолутно незабележана
практика во слободни и
демократски земји.

Н

4

овинарот Зоран Божиновски беше пуштен
од притвор на почетокот на месец јули. По
речиси 15 месеци поминати во притвор,
Кривичниот суд реши да го укине притворот и
го замени со други мерки на претпазливост.
„Постапувајќи по предлог на Јавниот обвинител за
укинување на мерката притвор за обвинетиот З.Б.,
обвинет во предметот со КОК бр. 79/16, судечкиот
судија на денешниот главен претрес донесе одлука
со која предлогот на обвинителот се уважува и
мерката притвор се укинува, а согласно предлогот се
определуваат превентивни мерки за обезбедување
присуство на обвинетиот во текот на постапката.
Против ова решение дозволено е право на жалба во
рок од 3 дена“, беше наведено во соопштението од
Судот.
Здружението на новинарите на Македонија
постојано инсистираше на Божиновски да му се
овозможи да се брани од слобода. Во многу наврати
пред домашната и пред меѓународната јавност ЗНМ
предупредуваше дека држење во притвор на новинар
скоро три години е апсолутно незабележана практика
во слободни и демократски земји.
Македонија беше единствена земја во регионот
каде има новинар во затвор. „Ослободувањето на
Божиновски ќе ја одвои Македонија од групата на
авторитарните земји во Европа, како што е Турција,
Русија и Азербејџан, каде постојано се прогонуваат
новинари“, нагласи претседателот на ЗНМ, Насер
Селмани.
Инаку, новинарот Божиновски е обвинет во случајот
„Шпион“ и се товари за злосторничко здружување,
шпионажа и уцена.

МАКЕДОНИЈА НЕМА ПОВЕЌЕ НОВИНАРИ ВО ЗАТВОР

УКИНАТ ПРИТВОРОТ НА НОВИНАРОТ

ЗОРАН БОЖИНОВСКИ
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БИЛТЕН на Здружението на новинарите на Македонија
ЗДРУЖЕНИЕТО НА НОВИНАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ГИ ОСУДИ ЗАКАНИТЕ КОН НОВИНАРИТЕ НА ТВ ШЕЊА

ОСУДА НА ЗАКАНИТЕ НА СИМПАТИЗЕРИ
НА ДУИ КОН ТВ ШЕЊА

З

дружението на новинари на Ма
кедонија ги осуди заканите на
симпатизерите на Демократската
унија за интеграција кон екипата
на Телевизијата Шења, кои на
почетокот на месец јулу беа попречени да
известуваат за комуналните проблеми во
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скопската општина Чаир.
Претседателот на ЗНМ, Насер Селмани,
остро го осуди нападот врз новинарите на ТВ
Шења. Тој рече: „Ги повикуваме надлежните
институции да ги идентификуваат насилн
иците и да ги изведат пред лицето на прав
дата. Насилството против новинарите и

медиумските работници е неприфатливо и
претставува напад врз демократијата“ .
Селмани додаде дека државата има
обврска да обезбеди ефикасен систем на
превенција и казнување на насилството
врз новинарите. Тоа е основен предуслов
за подобрување на состојбата со слободата
на говорот.
ЗНМ, исто така, ја поздравува изјавата
на премиерот Зоран Заев, кој јавно ги
осуди заканите кон ТВ Шења и повика да се
истражи случајот и да се казнат насилниците.

Насилството
против новинарите
и медиумските
работници е
неприфатливо и
претставува напад
врз демократијата.
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БИЛТЕН на Здружението на новинарите на Македонија

Укинувањето
на рекламите
ќе ги ослободи
медиумите
од финансиската
зависност од
владата

БЕЗ ВЛАДИНИ РЕКЛАМИ ЌЕ СЕ ВОСПОСТАВИ НОРМАЛЕН МЕДИУМСКИ ПАЗАР

З
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дружението на новинарите на
Македонија ја поздрави одлуката
на Владата трајно да ги укине
владините реклами во сите медиуми
со што ќе се прекине коруптивната
врска меѓу власта и медиумите.
Укинувањето на рекламите ќе ги
ослободи медиумите од финансиската за
висност од владата, која во изминатиот пе
риод стана еден од најголемите огласувачи
во медиумите. Со тоа, таа ги претвори
медиумите во пропагандна машинерија и
спречуваше било каква јавна критика.
Веруваме дека без владини реклами ќе
се воспостави нормален медиумски пазар,
кој ќе обезбеди поголема финансиска и
професионална слобода на медиумите.
Иднината на медиумите треба единствено
да зависи од подобрувањето на квалитетот
на новинарската содржина, со што ќе се
врати довербата на граѓаните и огласува
чите.
Во однос на најавите дека во иднина
целата комуникација со граѓаните ќе
оди преку јавниот радиодифузен сервис,
ЗНМ нагласи дека Владата треба да биде
транспарентна кон сите медиуми, а не
само кон МРТ. Обврска на Владата е да
ги направи достапни сите информации
од јавен карактер, а од МРТ и приватните
медиуми зависи на кој начин тие ќе бидат
презентирани. Уредувачката независност
на медиумите треба да биде почитувана.

Поздравено укинувањето
на владиното рекламирање
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БИЛТЕН на Здружението на новинарите на Македонија

БЕСПЛАТЕН ПРИСТАП НА НОВИНАРИТЕ ДО ДОКУМЕНТИТЕ ОД ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР И АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

ЗНМ ја поздравува одлуката на Владата
за отвореност на информациите
Бесплатниот пристап
на новинарите до важни
документи во земјата
ќе го олесни пристапот
на истражувачките
новинарите до
информации од интерес
за јавноста, а со
тоа ќе се подобри и
информираноста на
граѓаните

З
10

дружението на новинарите на Маке
донија ја поздрави одлуката на Владата
за обезбедување на бесплатен пристап
на новинарите до документите од
Централен регистар и Агенцијата за
катастар на недвижностите.
Веруваме дека бесплатниот пристап на
новинарите до важни документи во земјата ќе го
олесни пристапот на истражувачките новинарите
до информации од интерес за јавноста, а со тоа
ќе се подобри и информираноста на граѓаните. за намалување на корупцијата и на разни форми
Сметаме оваа одлука ќе ја зголеми транспа на злоупотреби на власта.
„Постојано сме инсистирале на новинарите
рентноста, отчетноста и одговорност на носи
телите на јавните функции, а воедно ќе влијае и да им се овозможи слободен пристап до инфор

мациите од јавен карактер со цел да се поттикне
ЗНМ и во иднина ќе ја поддржи секоја
развојот на истражувачкото новинарство кое се мерка на Владата која оди во прилог на
наоѓа на маргините на медиумскиот простор“ обезбедување поволен амбиент за работа на
истакна претседателот на ЗНМ, Насер Селмани. новинарите.
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БИЛТЕН на Здружението на новинарите на Македонија

ЗНМ И ССНМ НА РАБОТНА СРЕДБА СО МИНИСТЕРКАТА ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА МИЛА ЦАРОВСКА

Средба со Царовска за стечајците
од локалните радија
Претседателката на
ССНМ, Тамара Чаусидис
и претседателот на
ЗНМ, Насер Селмани ја
запознаа министерката
Царовска со нерешениот
проблем со новинарите
од локалните радио
дифузери.

П
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ретставници на Здружението на
новинарите на Македонија и на
Самостојниот синдикат на нови
нари и медиумски работници кон
крајот на месец август имаа ра
ботна средба со министерката за Труд и
социјална политика, Мила Царовска. На
средбата се разговараше за можноста
новинарите стечајци од затворените локални
радија да бидат опфатени со измените и
дополнувањата на Законот за материјално
обезбедување на стечајците.
Претседателката на ССНМ, Тамара Чау
сидис и претседателот на ЗНМ, Насер Сел
мани ја запознаа министерката Царовска
со нерешениот проблем со новинарите
од локалните радио дифузери. Чаусидис и
Селмани побараа од Царовска сериозно

да се разгледа можноста овие колеги мате
ријално да се обезбедат и со тоа да се
исправи една голема неправда.
Претставникот на новинарите со статус
на стечаен работник, Љупчо Јакимовски во
детали и објасни на министерката за целата

голгота низ која поминале колегите од 2008
година, кога на нетранспарентен начин
избришале еден став од член на законот за
радиодифузна дејност.
Министерката Царовска рече дека
Владата има политичка волја конечно

да го реши прашањето со сите стечајни
работници и вети дека сериозно ќе го
разгледа барањето на ССНМ и ЗНМ и дека
во најскоро време ќе ги извести за начинот
на решавање на статусот на новинарите
стечајци од затворените радија.
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БИЛТЕН на Здружението на новинарите на Македонија

ИСТРАЖУВАЧКИТЕ СТОРИИ ПОКАЖУВААТ ДЕКА НОВИНАРИТЕ
ВО ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА РАБОТАТ ЗА МИНИМАЛНИ ПЛАТИ

Анализа за социјалните права на
новинарите од Источна Македонија
Нашата
делегација
учествуваше
на панел
дебата каде се
разговараше
на тема за
лажни вести
Во анализата се опфатени околу 60 новинари
соод
примери
од регион, со цел да се дознае
Источниот
регионот
состојбата во која работат и живеат
новинарите. Истражувањето се фокусира
на почитувањето на работните правата
на новинарите во медиумите во Источна
Македонија.

„С
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оцио-економската положба на нови
нарите во Источна Македонија“ е
најновата анализа на Здружението
Младински клуб – Штип, подготвена
од новинарите Тони Михаилов, Игор
Стојанов и Иван Бојаџиски, во рамките на проeктот
„Мрежа на новинари за медиумските слободи“ на
Здружението на новинарите на Македонија, под
држан од Европската Унија.
Во анализата објавена кон средината на август
се опфатени околу 60 новинари од Источниот
регион, со цел да се дознае состојбата во која
работат и живеат новинарите. Истражувањето
се фокусира на почитувањето на работните пра
вата на новинарите во медиумите во Источна
Македонија.
Истражувачките стории покажуваат дека нови
нарите во Источна Македонија работат за ми
нимални плати, без можности за годишен одмор,

без слободни денови во текот на неделата и дека
во најголем дел од медиумите не се почитува
законот за работни односи.
Бројките кои произлегоа од анализата се
фрапантни. Дури 80% од новинарите земаат
пониска плата од просечната плата во Р. Ма
кедонија, речиси 75% од испитаните новинари
би ја замениле новинарската професија со дру
га. Македонската телевизија нема ниту еден
ангажиран дописник новинар во целиот источен
регион, додека Македонското радио има само
тројца дописници.
Дел од истражувањето опфати и аспекти на
новинарите и невладиниот сектор, односно што
може граѓанскиот сектор да направи во насока
на подобрување на состојбите со медиумите и
новинарите и обратно – како новинарите можат
да го поддржат и подобрат цивилниот сектор во
земјата.

ЗНМ И ПРЕТСТАВНИЦИ НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ СЕ СРЕТНАА
СО МИНИСТЕРОТ ДАМЈАН МАНЧЕВСКИ

Средба со Манчевски за
субвенционирање на весници

З

дружението на новинарите на Македонија
заедно со претставници на печатените
медиуми на почетокот на септември се
сретнаа со министерот за информатичко
општество и администрација, Дамјан
Манчевски.
На средбата се разговараше за можноста за
субвенционирање на печатените медиуми во
Македонија. Оваа тема беше иницирана од ЗНМ со
цел да се помогне на весниците да се прилагодат на
новите услови за работење на пазарот, особено по
појавата на интернетот и социјалните мрежи.
Загрижени од затворањето на неколку весници,
ЗНМ смета дека Владата има на располагање низа
можности преку кои може да ги помогне нив за да
се преструктурираат на пазарот. „Владата може да
воведе разни даночни олеснувања, попусти за јавни
услуги, субвенционирање за хартија, печатење или
помош за развој на дистрибутивната мрежа на
весниците. Такви мерки се применуваат во разни
европски земји“ истакна на средбата директорот
на ЗНМ, Драган Секуловски.
Претставници на печатените медиуми пред
ложија разни форми на субвенции и истакнаа дека
без соодветна помош нивната егзистенција е дове

На средбата се разговараше за
можноста за субвенционирање
на печатените медиуми во
Македонија. Оваа тема беше
иницирана од ЗНМ со цел да
се помогне на весниците да се
прилагодат на новите услови за
работење на пазарот, особено
по појавата на интернетот и
социјалните мрежи.
дена во прашање.
Министерот Манчевски искажа разбирање за
проблемите со кои се соочуваат весниците и се
согласи заедно со Здружението да се организира
дебата, на која ќе бидат повикани сите претставници
на печатените национални и регионални медиуми
во Република Македонија за да се разговара за
можните модели на субвенционирање.
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ПОЗДРАВЕНА ИНИЦИЈАТИВАТА ЗА БЕСПЛАТЕН ПРИСТАП ДО СИТЕ ИНФОРМАЦИИ НА МИА

Бесплатни информации од МИА за интернет порталите
Сите интернет медиуми
кои ќе го почитуваат
Кодексот на новинарите
на Македонија и Повелбата
за етичко известување ќе
добијат бесплатен пристап
до сите информации на МИА
за Македонија во наредните
три месеци. Идејата е на
овој начин да се подобрат
професионалните новинарски
стандарди.

М
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акедонската информативна аген
ција во соработка со Здружението
на новинарите на Македонија и
Советот за етика во медиумите на
Македонија излегуваат во пресрет
на потребите на веб порталите за известување
за претстојните избори.
На заедничка прес-конференција одржана
кон средината на септември првиот човек
на МИА, Драган Антоновски објави дека
сите интернет медиуми кои ќе го почитуваат
Кодексот на новинарите на Македонија и
Повелбата за етичко известување ќе добијат
бесплатен пристап до сите информации на
МИА за Македонија во наредните три месеци.
Идејата е на овој начин да се подобрат
професионалните новинарски стандарди.
„Во име на нивно подигнување, во сопирање
на пропагандата, дезинформирање и лажните
вести сите портали кои сакаат да пренесуваат
точни и проверени информации ќе може да

бидат наши корисници бесплатно“ истакна
директорот на МИА, Антоновски.
Првите луѓе на СЕММ и ЗНМ, Марина Тунева и
Насер Селмани ја поздравија ваквата иницијатива
на МИА. „Заедничката порака што ја испраќаме
денеска е дека ги повикуваме медиумите да
дејствуваат како стожери на јавниот интерес и да

работат во согласност со највисоките стандарди
на професијата“ рече Тунева.
Ваквата понуда од МИА ја поздравуваме
и поддржуваме, истакна Селмани, бидејќи
таа е во согласност со заложбите на ЗНМ за
објективно и професионално известување.
Дополнително, според него, на овој начин ќе

се засили саморегулацијата во медиумите и ќе
се создаде амбиент во кој непрофесионалните
новинари сами ќе се обележат и изолираат“.
Заинтересираните веб портали за да
добијат бесплатен пристап до вестите ќе треба
да се пријават во МИА за да можат да добијат
пристап до нивниот сервис.

17

БИЛТЕН на Здружението на новинарите на Македонија

АГЕНЦИЈАТА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ ЈА ПРЕТСТАВИ АНАЛИЗАТА НА ПАЗАРОТ НА РАДИОДИФУЗЕРИТЕ ЗА 2016 ГОДИНА

На настан на АВМУ промовиран е
моделот на ЗНМ за финансирање на МРТ
Директорот на ЗНМ,
Драган Секуловски
објасни дека единствен
начин јавниот сервис
да застане на здрави
нозе е да се обезбеди
годишен буџет од
околу 25 милиони евра,
со што ќе се зајакне
институционалната
автономија и
уредувачката
независност.

А
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генцијата за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги кон крајот на сеп
тември ја претстави анализата на па
зарот на радиодифузерите за 2016 го
дина. Анализата констатира видливо
намалување на приходите на три национални
телевизии, како што се, Сител, Канал 5 и Алфа,
додека има благ пораст на приходите кај Телма
и Алсат-М.
Директорот на АВМУ Зоран Трајчевски об
јасни дека намалувањето на приходите за
националните телевизии, меѓу другото, е пос

ледица на укинувањето на владините
реклами.
Во врска со финансирање на јав
ниот сервис, бројките покажуваат дека
лани МРТ собрал околу десет милиони
евра од радиодифузна такса и околу пет
милиони евра дотации од Владата.
На јавната презентација на изве
штајот, Агенцијата го посочи ЗНМ како
единствен субјект, кој во изминатиот
период се занимавал со решавањето
на проблемот со финансирањето на
МРТ.
Директорот на ЗНМ, Драган Секу
ловски објасни дека единствен начин
јавниот сервис да застане на здрави
нозе е да се обезбеди годишен буџет
од околу 25 милиони евра, со што ќе се
зајакне институционалната автономија
и уредувачката независност.
Секуловски истакна дека МРТ во
споредба со останатите регионални
јавни сервиси има десет пати помал
буџет, а од друга страна постојано се
зголемуваат обврските, како што е
отворање на нов канал со 24 часовна
програма на албански јазик.
Тој посочи дека јавниот сервис е во
големи долгови, неповолна кадровска
структура на вработените, непостоење
на дописничка мрежа, како и лоша
опременост.
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ЕТИЧКИОТ КОДЕКС ИСПРАТЕН ДО СИТЕ МЕДИУМИ РЕГИСТРИРАНИ ВО АВМУ
Етичкиот кодекс на ЗНМ беше
усвоен во 2001 година и за прв
пат беше дистрибуиран до сите
медиуми во земјата. Поради
неодамнешните случувања и
претстојните локални избори,
се појави потребата од негово
повторно преставување.

ЗНМ обезбеди етички кодекс
за медиумите во Македонија

З
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дружението на новинарите на Македонија кон
крајот на месец септември, испрати примероци
од Кодексот на новинарите на Македонија до сите
медиуми регистрирани во Агенцијата за аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги.
Етичкиот кодекс на ЗНМ беше усвоен во 2001 година
и за прв пат беше дистрибуиран до сите медиуми во
земјата. Поради неодамнешните случувања и претстојните
локални избори, се појави потребата од негово повторно
преставување.
Како и во останатите професии, така и во новинарството,
етичките принципи се базираат на основните вредности на
професијата и стандардите на кои се придржува секој еден
професионалец. Со почитување на овие 17 принципи и
етички вредности, новинарите преземаат одговорност
за информациите кои ги пренесуваат, независно за кој
медиум работат.
Исто така, ЗНМ смета дека на овој начин може да
придонесе во борбата со лажните вести и медиумската
пропаганда со промовирање на етичките стандарди при
известувањето.
Кодексот на новинарите на Македонија беше изработен
на шест јазици (македонски, албански, турски, влашки,
ромски и англиски), а ќе биде доставен до сите медиуми
соодветно на јазикот на кој работат.
Оваа активност е во рамките на проектот „Мрежа на
новинари за медиумските слободи“ кој е финансиран од
страна на Европската Унија и институционалниот грант
на Civica Mobilitas, програма за поддршка на граѓанското
општество на Швајцарската агенција за развој и соработка.
Содржината на публикацијата е единствена одговорност
на ЗНМ и на никаков начин не може да се смета дека ги
одразува гледиштата на Европската Унија.

21

Оваа публикација e изработена во
рамките на проектот “Мрежа на
новинари за медиумските слободи”,
финансиран од Европската Унија и
имплементиран од Здружението на
новинарите на Македонија.
Содржината на оваа публикација
е единствена одговорност на
Здружението на новинарите на
Македонија и нејзините автори и
во ниту еден случај не може да се
смета дека ги одразува гледиштата на
Европската Унија.

“Оваа публикација беше овозможена
во рамките на програмата CIVICA
Mobilitas - имплементирана од ЦИРа и
финансиски поддржана од SDC. Овде
наведените мислења се мислењата на
авторот и нужно не ги рефлектираат
мислењата на ЦИРа и SDC”.

