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ПОТТУРНУВАЊЕ НА „ПРЖИНО“

ТОП ТЕМИ:

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕТО?

БЕГАЛЦИТЕ ВО КАМПОВИТЕ

Мобил

Почетна

Вести

Македонија

Глобал

Интервју

Мултимедиа

Логирај се

Пријавете се

Следете не
Мултимедиа

петок, април 08, 2016 Скопје 12:09

Аудио мени

Вести

Медиумски организации на средба со
претседателот Иванов
Печати

Избор на уредникот
Македонија

На Куманово му
треба нов дом за
стари лица

Размена:

Реновирање на постоечкиот, но и изградба на нов
дом за стари лица му...
Повеќе

Македонија

Дневен печат –
Избори без СДСМ на
5 јуни
Главна тема во речиси сите дневни весници е
распуштањето на...
Повеќе

Македонија

И Заев и Груевски го
повикаа народот да
им се придружи
Лидерите на двете најголеми политички партии,
Никола Груевски и...
Повеќе

Претседателот Ѓорге Иванов

Македонија

25.03.2016

Ми се допаѓа

Сподели

0

0

На средбата учествувале претставници на ЗНМ, Самостојниот синдикат
на новинари и медиумски работници, Советот за етика во медиумите,
Македонскиот институт за медиуми и Институтот за комуникациски
студии.
„Петте организации го пренесоа ставот дека сè додека не бидат
спроведени медиумските реформи, во Македонија нема да има услови
за слободни и кредибилни избори“, се вели во соопштението.
Петте организации истакнале дека за да се создадат услови за фер и
демократски избори, покрај измени на медиумските закони е потребна и
нивна целосна имплементација.
Според соопштението, претседателот Иванов изразил подготвеност да
помогне во процесот и побарал листа на приоритетни теми за кои тој
може да даде свој придонес.

Печати

Лица без маски 2016
порачува: Остани
стабилен

П

ретставници на пет новинарски и медиумски
организации денеска се сретнаа со
претседателот Ѓорге Иванов. На средбата, како
што соопштија, е разговарано за можноста за
продолжување на разговорите за медиумските
реформи пред изборите.

Tweet

Размена:

Под мотото „Остани стабилен“, од 9 до 12 април,
на две сцени во...
Повеќе

Повеќе текстови

Најпопуларни
Најчитани
1. ДУИ ја усложни политичката криза
2. И Македонци переле пари во Панама?
3.

Прва пукнатина во „Тврдината“

4. ДУИ и формално излезе од Владата
5. Собранието се распушти, СДСМ не оди
на избори

Најкоментирани
Најгледани

Tweet

Ми се допаѓа

Сподели

Можеби ќе ви се допадне:

0

0

