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ЗНМ ГО ОСУДУВА НАСИЛСТВОТО ВРЗ НОВИНАРИТЕ НА ПРОТЕСТИТЕ
Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) остро го осудува полициско насилство против
новинар и тројца фоторепортери на вчерашниот протест пред канцелариите на претседателот
Ѓорге Иванов во Скопје.
- Нападот врз новинарот Горан Наумовски од порталот „Плусинфо“
и четворица фоторепортери, Огнен Теофиловски од „Вест“, Наќе
Батев од „Вечер“ и Борче Поповски од „Слободен печат“ и Томе
Георгиев од „Фокус“, е напад врз сите новинари и слободата на
медиумите. Професионалните апарати и објективи јасно ги
идентификуваат фоторепортерите како новинари на задача, се вели
во соопштението од ЗНМ.
- Со насилство против новинари полицијата сака да сокрие од јавноста користење на
неселективна и прекумерна сила врз граѓаните. Со тоа полицијата свесно се стави во улога на
цензор и да одлучува што смее да се информира од протестот, стои во соопштението.

ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАНИЕ НА ВЕСТ
КЛИКНИ ЗА ПРЕТПЛАТА

Од ЗНМ бараат од министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски веднаш да ги
идентификува насилните полицајци и најостро да ги казни.

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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ЈАЈЦЕ
Пишува Лејла САБИТ - Меко, тврдо,
живо, сварено, испржено, на ...

ОСТАНАТИ НАСЛОВИ
ЕУ потврди дека во петок во Виена ќе има лидерска средба
Осуда од Правниот факултет „Јустинијан Први“ за инцидентот со професорката Каракамишева
Карл Билд: Настаните во Македонија се загрижувачки
Пазарџиите бараат модернизација на зелените пазари
Јолевски: Обемот на мигрантската криза ги надмина сите предвидувања
На продажба пет објекти на ДКП на поранешна СФРЈ, дел од парите и за Македонија
Демолирана канцеларијата на претседателот Иванов во Тетово
Роковник на ДИК: МИОА и МНР да достават податоци за вработените
Препораки поради високите температури - 32 степени во април
Кофинансирани специјализации за невработени и доктори кои не работат во ЈЗУ

ПРИСТИГНУВА НОВАТА „ОПЕЛ
ИНСИГНИЈА“
До доаѓањето на новата генерација на "Опел
Инсигнија" останува помалку од ...

СТЈУАРДЕСИ ЈА ПРЕТСТАВИЈА
НОВАТА "Е-КЛАСА" ВО
МАКЕДОНИЈА
По европската премиера во Женева пред еден
месец, чудото од автомобил на "...

"ФОРД МУСТАНГ" ГИ ПОРАЗИ
ГЕРМАНЦИТЕ НА ДОМАШЕН ТЕРЕН
Германците се исклучително лојални купци на
домашните брендови и често не ...

"Ауди А3" освежен за да личи на "А4"

ХУМАНОСТ
ХУМАНОСТ
Апел за помош на малата
Ели

Топол дом за Жиката од
Прибилци

Да и` помогнеме на Матеа
побрзо да се врати во
училиште кај своите
другарчиња

ФОТО
Отворен музеј на Чарли Чаплин во Женева

ФОТО
Земјотреси во Јапонија
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