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ЗНМ бара МВР да покрене дисциплинска постапка
за телохранители на Груевски
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Здружението на новинарите на Македонија денеска до Секторот за внатрешна контрола и
професионални стандарди на Министерството за внатрешни работи достави претставка, во коjа
бара да покрене дисциплинска постапка против двајцата припадници на обезбедувањето на
поранешниот премиер Никола Груевски, кои минатата недела упаднаа во просториите на
Телевизијата 21 и го присилија новинарот Кристјан Ландов да избрише снимки од мобилен
телефон.

ЗНМ бара МВР да ги утврдите сите околности на настанот и најостро да ги казни припадниците на
обезбедувањето на Груевски за незаконско и непрофесионално постапување.
Во писмото се истакнува дека бришењето снимки на новинари е чин на цензура, која е забранета со
уставот.
„Никој нема право, па и припадници на полицијата, да одземат приватен мобилен телефон од
новинар или да му наложат да избрише снимен материјал надвор од судска постапка“, стои во
писмото.
ЗНМ го потсетува МВР дека Груевски како лидер на ВМРО-ДПМНЕ е јавна личност и новинарите
имаат право да го снимаат на јавен простор.
„Ако Груевски сметал дека новинарот му ја нарушил неговата приватност, можел да поднесе
соодветна пријава до надлежен суд, но во никој случај вашите припадници не смееле да упаднат во
телевизијата и да му наредат на новинарот да ја избрише снимката“, се вели во писмото.
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НАРЕДНА ВЕСТ 
ЕУ: Политичката криза има негативни последици за Македонија (http://standard.mk/eu-politichkatakriza-ima-negativni-posledici-za-makedonija/)

 ПРЕТХОДНА ВЕСТ
СДСМ: Коце Трајановски не може да се помири со тоа што цело Скопје е на нозе
(http://standard.mk/sdsm-koce-trajanovski-ne-mozhe-da-se-pomiri-toa-shto-celo-skopje-e-na-noze/)

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ...
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(http://standard.mk/dimova-24-milioni-evra-dodeleni-evropski-pari-se-vratija-vo-brisel-dodeka-vlasta-podigamilionski-krediti/)
27 ЈУЛИ, 2016

Димова: И 24 милиони евра доделени европски пари се вратија во Брисел, додека власта подига милионски
кредити (http://standard.mk/dimova-24-milioni-evra-dodeleni-evropski-pari-se-vratija-vo-brisel-dodeka-vlastapodiga-milionski-krediti/)
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(http://standard.mk/znm-otpushtanjeto-novinari-e-smislen-udar-vrz-profesijata/)
27 ЈУЛИ, 2016

ЗНМ: Отпуштањето новинари е смислен удар врз професијата (http://standard.mk/znm-otpushtanjeto-novinari-esmislen-udar-vrz-profesijata/)

ПОЛИТИКА (HTTP://STANDARD.MK/CATEGORY/MAKEDONIJA/POLITIKA/)

(http://standard.mk/poposki-go-isprati-orav-kje-se-prikluchime-na-unija-shto-kje-bide-mnogu-poinakva-oddeneshnata/)
27 ЈУЛИ, 2016

Попоски го испрати Орав: Ќе се приклучиме на унија што ќе биде многу поинаква од денешната
(http://standard.mk/poposki-go-isprati-orav-kje-se-prikluchime-na-unija-shto-kje-bide-mnogu-poinakva-oddeneshnata/)
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Димова: И 24 милиони евра доделени европски пари се вратија во Брисел, додека власта
подига милионски кредити (http://standard.mk/dimova-24-milioni-evra-dodeleni-evropski-parise-vratija-vo-brisel-dodeka-vlasta-podiga-milionski-krediti/)

ЗНМ: Отпуштањето новинари е смислен удар врз професијата (http://standard.mk/znmotpushtanjeto-novinari-e-smislen-udar-vrz-profesijata/)

Двајца прилепчани фатени со 4.000 капсули тромадол и 30 ампули диазепам
(http://standard.mk/dvajca-prilepchani-fateni-4-000-kapsuli-tromadol-30-ampuli-diazepam/)

1,5% од армијата учествувала во обидот за преврат (http://standard.mk/15-od-armijatauchestvuvala-vo-obidot-za-prevrat/)

Попоски го испрати Орав: Ќе се приклучиме на унија што ќе биде многу поинаква од
денешната (http://standard.mk/poposki-go-isprati-orav-kje-se-prikluchime-na-unija-shto-kjebide-mnogu-poinakva-od-deneshnata/)

Ренее
@R__m___tte

Каде и да се свртиш, сиромаштија...#Скопје#Македонија
8:39 AM  27 Jul 2016 · Former Yugoslav Republic of Macedonia, Former Yugoslav
Republic of Macedonia
13

18

Dragan Spasov Dac
5 hours ago

Пред малку видов, како една старица му
помогна на едно момче што бркаше
покемони, да помине улица.
258

Comment

3

КОНКУРСИ
Работилница за регионална и урбана економија во Барселона
(http://standard.mk/rabotilnica-za-regionalna-urbana-ekonomija-vo-barselona/)
Стипендии за постдокторски истражувања во Германија (http://standard.mk/stipendii-zapostdoktorski-istrazhuvanja-vo-germanija/)
Грантови за новинари за истражување во САД или Јапонија (http://standard.mk/grantoviza-novinari-za-istrazhuvanje-vo-sad-ili-japonija/)
Меѓународен конкурс „Film4Climate Global Video Competition“
(http://standard.mk/megjunaroden-konkurs-€lm4climate-global-video-competition/)
Отворен повикот за стипендирање на ТЕД (http://standard.mk/otvoren-povikot-zastipendiranje-na-ted/)

ВИДЕО

COMPLETE INTERVIEW: Chuck T...

ПРОТЕСТ НА „ШАРЕНАТА РЕВОЛУЦИЈА“
ВО СКОПЈЕ
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За Нас…
Стандард.мк има за цел да привлече нова генерација на читатели преку објективно и навремено
информирање, квалитетни информации и анализи, нудејќи простор за слободно изразување на идеите и
ставовите на оние кои поттикнуваат прогресивно размислување. Сајтот е проект на Ивана Костовска и
Владимир Зорба.
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Корисни линкови….
 Маркетинг (http://standard.mk/marketing/Standardmk_Marketing.pdf)

 Мапа на сајтот (http://standard.mk/mapa-na-sajtot/)
 Контакт (http://standard.mk/kontakt/)

 Услови за користење (http://standard.mk/uslovi-zakoristenje/)
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