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ЗНМ бара санкции за обезбедувањето на Груевски

на новинарите на Македонија (ЗНМ) до Секторот за внатрешна контрола и
.. Здружението
професионални стандарди на Министерството за внатрешни работи во вторникот достави
во коja бара да покрене дисциплинска постапка против двајцата припадници на
. претставка,
обезбедувањето на поранешниот премиер и претседател на владејачката ВМРО‐ДПМНЕ, Никола
Груевски, кои минатата седмица упаднале во просториите на Телевизијата 21 и го присилиле
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.
Во саботата МВР соопшти дека неговите припадници кои се дел од Одделот за обезбедување на
поранешниот премиер, минатиот петок постапувале согласно планот и задачите, и поради
оперативните сознанија кои ги имаат за потенцијални ризици, службените лица го легитимирале
новинарот кој без да се идентификува започнал да снима, и притоа беше истакнато дека
идентификацијата била извршена во угостителски објект, а не во простории на телевизијата ТВ 21.
Притоа од МВР порачува дека доколку има каква и да е претставка против полициските службеници
кои го извршиле легитимирањето, Одделот за внатрешна контрола при МВР ќе постапува по неа.

Претходно телевизијата ТВ 21 објави дека на нејзин новинар во петокот попладнето од

Претходно телевизијата ТВ 21 објави дека на нејзин новинар во петокот попладнето од
обезбедувањето на Груевски му(/)
било побарано да се легитимира и да ги избрише фотографиите од
мобилниот телефон на кои бил фотографиран челникот на владејачката партија, во прошетка низ
улица „Македонија“ во центарот на Скопје, непосредно пред седиштето на телевизијата.
Притоа, ТВ 21 емитуваше снимка од камерата за надзор пред телевизијата на која се гледа, како што
тврдат дека „обезбедувањето на Груевски без дозвола“ влегува во прорсториите на телевизијата./
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Поврзани Вести
>> ЗНМ: Отпуштањата во МПМ е смислен удар врз професионалното новинарство (/makedonija/znm‐
otpustanjata‐vo‐mpm‐e‐smislen‐udar‐vrz‐profesionalnoto‐novinarstvo)
>> Чавков: Не се намалуваат ингеренциите на министерот за внатрешни работи (/makedonija/cavkov‐ne‐
se‐namaluvaat‐ingerenciite‐na‐ministerot‐za‐vnatresni‐raboti)
>> МВР: Спасовски потврдува дека не ги познава законите (/makedonija/opstestvo/mvr‐spasovski‐
potvrduva‐deka‐ne‐gi‐poznava‐zakonite)
>> Заев‐Селмани: Реформите во медиумите се услов за слободни, фер и регуларни избори
(/makedonija/politika/zaev‐selmani‐reformite‐vo‐mediumite‐se‐uslov‐za‐slobodni‐fer‐i‐regularni‐izbori)

Македонија (/makedonija)
>> ДИК: Досега се пријавиле 122 граѓани од списокот на спорни гласачи
(/makedonija/dik‐dosega‐se‐prijavile‐122‐gragani‐od‐spisokot‐na‐sporni‐glasaci)
Иванов во посета на припадниците на АРМ кои се распоредени на јужната граница
.. >>
(/makedonija/nadvoresna‐politika/ivanov‐vo‐poseta‐na‐pripadnicite‐na‐arm‐koi‐se‐
. rasporedeni‐na‐juznata‐granica)
>> ЗНМ: Отпуштањата во МПМ е смислен удар врз професионалното новинарство
(/makedonija/znm‐otpustanjata‐vo‐mpm‐e‐smislen‐udar‐vrz‐profesionalnoto‐novinarstvo)
>> Жерновски до Трајановски: Не го узурпирајте дворот на ООУ „Кочо Рацин“
(/makedonija/skopje/zernovski‐do‐trajanovski‐ne‐go‐uzurpirajte‐dvorot‐na‐oou‐koco‐
racin)
>> Попоски: Евроамбасадорот Орав беше целосно ангажиран во соработката меѓу ЕУ
и Ма... (/makedonija/nadvoresna‐politika/poposki‐evroambasadorot‐orav‐bese‐celosno‐
angaziran‐vo‐sorabotkata‐megu‐eu‐i‐makedonija)
>> Сончево со умерена облачност (/makedonija/2671645132‐soncevo‐so‐umerena‐
oblacnost)
>> Договорени законските измени и Изборниот законик
(/makedonija/politika/dogovoreni‐zakonskite‐izmeni‐i‐izborniot‐zakonik)
>> МО: Ниту еден припадник на АРМ нема да биде финансиски оштетен
(/makedonija/mo‐nitu‐eden‐pripadnik‐na‐arm‐nema‐da‐bide‐finansiski‐osteten)
>> ДИК го објави списокот на спорните гласачи (/makedonija/dik‐go‐objavi‐spisokot‐na‐
spornite‐glasaci)
>> Жерновски ги предаде ревизорските извештаи за „Скопје 2014“ во СЈО
(/makedonija/opstestvo/zernovski‐gi‐predade‐revizorskite‐izvestai‐za‐skopje‐2014‐vo‐sjo)
>> Времено укината автобуската постојка кај ТЦ „Мавровка“
(/makedonija/skopje/vremeno‐ukinata‐avtobuskata‐postojka‐kaj‐tc‐mavrovka)
>> Вељаноски и Орав се надеваат што побрзо да заврши политичката криза
(/makedonija/nadvoresna‐politika/veljanoski‐i‐orav‐se‐nadevaat‐sto‐pobrzo‐da‐zavrsi‐
politickata‐kriza)
>> Положено свежо цвеќе пред споменикот на загинатите во земјотресот
(/makedonija/skopje/polozeno‐svezo‐cveke‐pred‐spomenikot‐na‐zaginatite‐vo‐
(/)

(/)

>> Градоначалникот Жерновски на распит во СЈО за „Скопје 2014“
(/makedonija/gradonacalnikot‐zernovski‐na‐raspit‐vo‐sjo‐za‐skopje‐2014)
>> Јолевски во САД се заложи за поскоро интегрирање на Македонија во НАТО
(/makedonija/nadvoresna‐politika/jolevski‐vo‐sad‐se‐zalozi‐za‐poskoro‐integriranje‐na‐
makedonija‐vo‐nato)
>> 10.000 деца соединети во забавни школи за фудбал ширум Балканот
(/makedonija/opstestvo/10‐000‐deca‐soedineti‐vo‐zabavni‐skoli‐za‐fudbal‐sirum‐balkanot)
>> Продолжува собраниската расправа за ребаланс на Буџетот
(/makedonija/prodolzuva‐sobraniskata‐rasprava‐za‐rebalans‐na‐budetot)
>> Скопје одбележува 53 години од катастрофалниот земјотрес
(/makedonija/skopje/skopje‐odbelezuva‐53‐godini‐od‐katastrofalniot‐zemjotres)
>> Партиите засега задоволни од текот на усогласувањата на законските измени
(/makedonija/politika/partiite‐zasega‐zadovolni‐od‐tekot‐na‐usoglasuvanjata‐na‐
zakonskite‐izmeni)
>> Облачно, посвежо и нестабилно, со пороен дожд и грмежи (/makedonija/oblacno‐
posvezo‐i‐nestabilno‐so‐poroen‐dozd‐i‐grmezi)
>> ДИК: Спорните избирачи ќе се пријавуваат од вторник (/makedonija/dik‐spornite‐
izbiraci‐ke‐se‐prijavuvaat‐od‐vtornik)
>> Времен сообраќаен режим на улицата „Ѓорче Петров“ поради градежни
активности (/makedonija/skopje/vremen‐soobrakaen‐rezim‐na‐ulicata‐gorce‐petrov‐
poradi‐gradezni‐aktivnosti)
>> Мукоски: Еврообврзницата е законска, Буџетот во добра кондиција
(/makedonija/politika/mukoski‐evroobvrznicata‐e‐zakonska‐budetot‐vo‐dobra‐kondicija)
>> Средба Заев‐Орав: На Македонија и се потребни регуларни избори во декември
(/makedonija/nadvoresna‐politika/sredba‐zaev‐orav‐na‐makedonija‐i‐se‐potrebni‐
regularni‐izbori‐vo‐dekemvri)
>> Хан: Целосна имплементација на договореното, без одлагање

..
. (/makedonija/nadvoresna‐politika/han‐celosna‐implementacija‐na‐dogovorenoto‐bez‐
odlaganje)
>> Се проширува улицата „Васил Чакаларов“ пред крстосницата со улица

„Московска“ (/makedonija/skopje/se‐prosiruva‐ulicata‐vasil‐cakalarov‐pred‐krstosnicata‐
so‐ulica‐moskovska)
>> СДСМ поднесува кривични за Миноски и за Бришковска (/makedonija/politika/sdsm‐
podnesuva‐krivicni‐za‐minoski‐i‐za‐briskovska)
>> АРМ заинтересирана да го зголеми учеството во мировните операции ширум
светот (/makedonija/nadvoresna‐politika/arm‐zainteresirana‐da‐go‐zgolemi‐ucestvoto‐vo‐
mirovnite‐operacii‐sirum‐svetot)
>> Ќе се усогласуваат законските измени за медиумите, владата и за МВР
(/makedonija/politika/ke‐se‐usoglasuvaat‐zakonskite‐izmeni‐za‐mediumite‐vladata‐i‐za‐
mvr)
>> Попладне 15‐минутен прекин на сообраќајот кај Пресека (/makedonija/popladne‐
15‐minuten‐prekin‐na‐soobrakajot‐kaj‐preseka)
24 часа

7 дена

30 дена

>> Мајкл Џордан: Не можам повеќе да молчам (/sport/popularno/majkl‐dordan‐ne‐mozam‐poveke‐da‐
molcam)
>> Пукање во болница во Берлин, лекар тешко ранет, напаѓачот се уби (/svet/evropa/pukanje‐vo‐
bolnica‐vo‐berlin‐lekar‐tesko‐ranet‐napagacot‐se‐ubi)
>> МО: Ниту еден припадник на АРМ нема да биде финансиски оштетен (/makedonija/mo‐nitu‐eden‐
pripadnik‐na‐arm‐nema‐da‐bide‐finansiski‐osteten)
>> Превртен автомобил на бул. „Трета македонска бригада“ (/crna‐hronika/prevrten‐avtomobil‐na‐bul‐
treta‐makedonska‐brigada)
>> Притвор за педофилот што блудничел врз 11 годишно девојче во Капиштец (/crna‐hronika/pritvor‐
(/)
za‐pedofilot‐sto‐bludnicel‐vrz‐11‐godisno‐devojce‐vo‐kapistec)

(/)
za‐pedofilot‐sto‐bludnicel‐vrz‐11‐godisno‐devojce‐vo‐kapistec)
>> Еден настрадан во пукање во трговски центар во Шведска (/svet/evropa/eden‐nastradan‐vo‐pukanje‐
vo‐trgovski‐centar‐vo‐svedska)
>> Берлин: Почина застреланиот доктор во клиничкиот центар (/svet/evropa/berlin‐pocina‐zastrelaniot‐
doktor‐vo‐klinickiot‐centar)
>> Сириецот кој ја уби жената со мачета со неа бил во врска (/svet/evropa/siriecot‐koj‐ja‐ubi‐zenata‐
so‐maceta‐so‐nea‐bil‐vo‐vrska)
>> Зоран Тушевски е најбрз пијач на пиво во Илинден (/zanimlivosti/zoran‐tusevski‐e‐najbrz‐pijac‐na‐
pivo‐vo‐ilinden)
>> Норвежаните сакаат да прават подводни сообраќајни тунели (/zanimlivosti/norvezanite‐sakaat‐da‐
pravat‐podvodni‐soobrakajni‐tuneli)

(/)

Услови за користење (/sajt/informacii/uslovi‐za‐koristenje)
За Нас (/sajt/informacii/za‐nas)
Контакт (/sajt/informacii/kontakt)
Маркетинг (/sajt/informacii/marketing)
Мапа на сајтот (/mapa‐na‐sajtot)

Свет (/svet)
Македонија (/makedonija)
Економија (/ekonomija)
Спорт (/sport)
Црна хроника (/crna‐hronika)
Култура (/kultura)
Занимливости (/zanimlivosti)
Анализи (/analizi)
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