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ЗНМ со осуда на нападот врз редакцијата на Радио Слободна
Македонија

..
.

Здружението на новинарите на Македонија го осудува нападот на дел од демонстрантите врз
редакцијата на Радиото Слободна Македонија во Скопје и бара од институциите веднаш да ги
открие напаѓачите и најостро да ги казни.
„Секој напад врз новинарите е напад врз слободата на говорот и правото на граѓаните да бидат
информирани. Неказнувањето на насилството може да доведе до многу посериозни последици
врз сигурноста и безбедноста на новинарите“, се вели во реакцијата на ЗНМ.
ЗНМ го осудува и непримерното однесување на властите кон новинарите од соседните земји.
„Несфатливо е што властите им забраниле влез во Македонија на тројца новинари од весникот
„24 часа“ од Бугарија, а еден новинар од Телевизија Топ Ченел од Албанија бил задржан на
информативен разговор во Скопје. Со вакви непромислени постапки властите создаваат
негативна слика за Македонија во регионот. Ги повикуваме институциите да не ги попречуваат

негативна слика за Македонија во регионот. Ги повикуваме институциите да не ги попречуваат
новинарските екипи во нивната работа и да не креираат недоверба во јавноста кон
новинарската професија“, се вели во реакцијата. /крај/со/ст
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Македонија (/makedonija)
>> Ахмети: Кризата ги надминува географските граници на земјата
(/makedonija/politika/ahmeti‐krizata‐gi‐nadminuva‐geografskite‐granici‐na‐zemjata)
>> Политичките партии на средба со меѓународната заедница во Виена
(/makedonija/politika/politickite‐partii‐na‐sredba‐so‐megunarodnata‐zaednica‐vo‐
viena)
>> Здружението Клуб на генерали: Иванов да ја повлече одлуката за аболиција
(/makedonija/zdruzenieto‐klub‐na‐generali‐ivanov‐da‐ja‐povlece‐odlukata‐za‐
abolicija)
>> Иванов помилувал погрешна Фатиме Фетаи, Обвинителите бараат да го
повлече помилу... (/makedonija/ivanov‐pomiluval‐pogresna‐fatime‐fetai‐
obvinitelite‐baraat‐da‐go‐povlece‐pomiluvanjeto)
>> Адеми и Орав повикаа да се исполни Договорот од Пржино
(/makedonija/nadvoresna‐politika/ademi‐i‐orav‐povikaa‐da‐se‐ispolni‐dogovorot‐od‐
przino)
>> ЗНМ со осуда на нападот врз редакцијата на Радио Слободна Македонија
(/makedonija/znm‐so‐osuda‐na‐napadot‐vrz‐redakcijata‐na‐radio‐slobodna‐
makedonija)
>> Избирачкиот список ќе се заклучи на 19 мај (/makedonija/izbirackiot‐spisok‐
ke‐se‐zakluci‐na‐19‐maj)
>> Софинансирањето е дискриминаторско, не го решава проблемот тврдат
специјализанти... (/makedonija/opstestvo/sofinansiranjeto‐e‐diskriminatorsko‐ne‐
go‐resava‐problemot‐tvrdat‐specijalizantite)
>> Наумов: Министерството за финансии ни една одлука не доставила за потпис
од заме... (/makedonija/politika/naumov‐ministerstvoto‐za‐finansii‐ni‐edna‐odluka‐
ne‐dostavila‐za‐potpis‐od‐zamenikot)
>> Јолевски: Потреба од сеопфатна стратегија за создавање подобри услови за
мигрант... (/makedonija/nadvoresna‐politika/jolevski‐potreba‐od‐seopfatna‐
strategija‐za‐sozdavanje‐podobri‐uslovi‐za‐migrantite‐vo‐zemjite‐sosedi‐na‐sirija‐i‐
>> Родени 752 новороденчиња во „Аеродром“ минатата година, Јована и Петар
најчести ... (/makedonija/skopje/rodeni‐752‐novorodencinja‐vo‐aerodrom‐
minatata‐godina‐jovana‐i‐petar‐najcesti‐iminja)
>> Протестот против одлуките на претседателот продолжува
(/makedonija/protestot‐protiv‐odlukite‐na‐pretsedatelot‐prodolzuva)
>> Сончево со мала облачност и јужен ветар (/makedonija/regioni/soncevo‐so‐
mala‐oblacnost‐i‐juzen‐vetar)
>> Вучиќ посакува стабилна Македонија, не сака да се меша во внатрешните
работи (/makedonija/nadvoresna‐politika/vucik‐posakuva‐stabilna‐makedonija‐ne‐
saka‐da‐se‐mesa‐vo‐vnatresnite‐raboti)
>> Сто доктори од внатрешноста ќе специјализираат со софинансирање

