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Заев и Селмани разговараа за реформи во медиумите
На средбата заеднички било оценето дека без медиумски реформи, без слободни медиуми, нема услови за слобони,
фер, демократски и регуларни избори.
Македонија | вторник, 28 јуни 2016, 15:10

Сподели 0

Најчитани вести
24 часа

Седмица

Месец

Девет совети за подобра и подолга
ерекција 10:35 am

Со овие знаци нема шега – тие ја
имаат најдобрата интуиција 2:20 pm

Почина момчето удрено со автомобил
во Кисела Вода 2:22 pm

ФОТО: Ова е 19годишното момче што
го обезглави свештеникот во Франција
8:39 am

ФОТО: Сообраќајка на раскрсница во
Лисиче 1:19 pm

Последни вести
Заканата за бомба
на аеродромот во
Женева лажна
МЗШВ: Средствата
за ИПАРД не се
намалени

На иницијатива на Здружението на новинари на Македонија
(ЗНМ) денеска се одржа средба на претседателот на СДСМ,
Зоран Заев, и претседателот на Здружението, Насер Селмани.
Како што информираше СДСМ, на средбата Заев го
информирал Селмани, дека една од клучните теми за разговор,
во рамки на политичкиот дијалог под покровителство на
меѓународната заедница, се реформите во медиумите, коишто
се услов за слободни, фер и регуларни избори.

Пронајден труп во
распаѓање –
полицијата трага
по исчезнатите
татко и син

“

– При тоа, Заев укажа дека во оваа фаза на
разговори ВМРОДПМНЕ се’ уште се противи
на можните решенија што значат
овозможување на медиумите слободно да ја
извршуваат својата вистинска и значајна улога во
општеството. Од суштинско значење е да се овозможи АВМУ да
ја извршува улогата на регулатор во медиумската сфера, а МРТВ
да биде вистински јавен сервис во интерес на објективно,
непристрасно и избалансирано информирање на граѓаните, стои
во соопштението од СДСМ.

Според СДСМ, на средбата заеднички било оценето дека без медиумски реформи, без слободни
медиуми, нема услови за слобони, фер, демократски и регуларни избори.
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Дали новите цени на цигарите ќе го намалат
бројот на пушачи?
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Последно во оваа категорија
МЗШВ: Средствата за
ИПАРД не се намалени

ФОТО: УМС го
промовираше проектот
„Затворена тениска арена“

ВМРО-ДПМНЕ Куманово:
Дамјановски го кочи
проектот за изградба на
спортска сала

Голем број проекти се
реализираат, вложени над
17 милиони евра

Нов современ дигитален
мамограф во
Поликлиниката Букурешт

Мобилна верзија

Македонија

Пронајден труп во распаѓање – полицијата
трага по исчезнатите татко и син
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