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ЗНМ БАРА ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ЗОРАН БОЖИНОВСКИ

МАРИ ВО СВОЕТО ПРВО ФИНАЛЕ СТИГНА ДО
ТРОФЕЈОТ ВО РИМ
КОНТРОЛИРАНА ЕКСПЛОЗИЈА НА „ОЛД
ТРАФОРД“, ОТКАЖАН ДУЕЛОТ МАНЧЕСТЕР
JУНАЈТЕД – БОРНМУТ
ЕВАКУИРАН „ОЛД ТРАФОРД“, ОТКАЖАН
ДУЕЛОТ МАНЧЕСТЕР ЈУНАЈТЕД – БОРНМУТ
(ФОТО) АКАДЕМИЈАТА НА ВАРДАР ПУШТЕНА
ВО УПОТРЕБА
СЕРЕНА ВИЛИЈАМС ГО ОСВОИ 70. ТРОФЕЈ ВО
КАРИЕРАТА
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- Колегата Божиновски на 7 ноември 2013 година беше уапсен во Нови Сад
со потерница од Интерпол како еден од осомничените во случајот „Шпион“
со обвинение за злосторничко здружување, шпионажа и уцена според
Кривичниот закон на Македонија и од тогаш се наоѓаше во екстрадиционен
притвор. Поради неможноста во Македонија да му се овозможи праведен
судски процес и поради политичкиот прогон, Божиновски во меѓувреме
побара азил во Република Србија. Тој ја чекаше одлуката од слобода, но и
покрај настојувањата на здруженијата на новинарите на двете земји
српските власти да му дадат азил на Божиновски тие му го одбија барањето
и тој на 21 овој месец експресно беше екстрадиран во земјава и притворен,
се вели во соопштението.
Според ЗНМ, се работи за политички монтирано обвинение против
Божиновски.
Статијата е прочитана 797 пати.
Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
Сподели

Испрати коментар
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СКОПЈЕ

Обилни
врнежи

Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) денеска преку соопштение
побара од судските органи да го ослободат Зоран Божиновски, кој е еден од
осомничените во случајот „Шпион“.
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овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ

НАЈКОМЕНТИРАНИ

Груевски - По изборите на 5 јуни подготвени
сме за нови
(ВИДЕО) Украина победи на „Евровизија“
Подемот на Трамп и враќањето на
републиканците

Error: Not a valid Facebook Page url.

ОСТАНАТИ ВЕСТИ
Иванов во потрага по излезни решенија

Пример за интеграција, религијата е од
второстепено значење

Проблеми со изборот на нов декан
Партиите молчат, состојбата зоврива

Се укинува политичкиот плурализам во
Македонија!

Ахмети - Итно е потребен кризен дијалог

Германија на Евросонг: Џејми-Ли верува во себе

Македонија ќе отвори амбасада во Иран
Пропадна обидот за избор на наследник на Ушковски
Хаосот во МВР - ризик за стабилноста на државата
НСДП на средба со ОБСЕ - Нема услови за фер избори
Приведен лидерот на „Левица“ поради „Шарената револуција“
Избирачкиот список ставен на увид
КОМЕНТАРИ
SKOPJE MORA DA GO SPASIME, 25.04.2016 15:40:10
Za da mu bide spasen zzivotot na novinarot Zoran Bozzinvski koj prv pocna da gi otkriva valkanicite na
najvisokite licnosti od ovaa Vlada( koja ne donese do provalija), ne samo ZNM da go bara negovoto
oslobduvanje na ovoj poznat novinar - ISTRAZZUVACH, tuku i celiot sovesten narod da go bara negvoto
osloboduvanje! Samo taka ke bide spasen od nekoja kanta so 10 santimetri voda, ili platicna kesa koja
sam ke si ja stavi na glavata. Vprocem, kako shto cuvme vo *bombite*,mozno e po naredba *od gore*, da
go smestat vo kelija, so* izbrano drushtvo* koe ke mu pravi kompanija 24/24 h kataden! SITE da
barame spas za Bozinovski denes ,vo makedonski zatvori i vo vreme - ne vreme kade sé vrie; so SUD koj
ceka naredba za da presudi po zelba na vozdot i kmapnja. Da mu daeme kuraz na semejstvoto na
Bozinovski..
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