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Ми се допаѓа

Сподели На една личност му се допаѓа ова. Биди ти прв од
твоите пријатели.

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници
(ССНМ), Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и
Институтот за комуникациски студии (ИКС) го поддржуваат
Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) во напорите,
како што соопштија денеска, да обезбеди фер и правично
судење за новинарот Зоран Божиновски.
ССНМ, МИМ и ИКС најавија дека ќе се приклучат на утрешниот
протест пред Основниот суд во Скопје во 10 часот каде што е
закажано првото рочиште против Божиновски.
– Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници,
Македонскиот институт за медиуми и Институтот за
комуникациски студии јавно и недвосмислено го поддржуваат
Здружението на новинарите на Македонија во напорите да
обезбеди фер и правично судење за Зоран Божиновски.
Правниот систем во Македонија не смее да се користи за
политичка одмазда и за пресметка со неистомислениците.
Правото на фер судење е базично човеково право и државата
треба да го обезбеди тоа право за сите граѓани на Република
Македонија, се вели во соопштението од ССНМ, МИМ и ИКС.

ПОВРЗАНИ
Одложено
судењето за
Божиновски,
протест пред
Кривичниот суд
Руски новинар
пронајден
мртов во станот
во Киев
Нови 30 дена
притвор за З.Б.
Поднесено
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Новинарот Зоран Божиновски е во притвор како еден од
осомничените за случајот „Шпион“.
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Претходна

МВР: Разбиена група
препродавачи и посредници
на дрога

Следна

Собрани милион евра за
поплавените, ќе се делат од
понеделник

СПОНЗОРИРАНИ
ЛИНКОВИ

К.Р.И.К.
Центар за советување,
специјална едукација и
рехабилитација на деца со
посебни потреби и Аутизам

Единствено во Афродита
С

Зимски одмор, забава и
дружење за вашето дете

Радио Слободна
Македонија

Добијте обновена кожа без
брчки, флеки и акни со само
5 третмани од
лабораторијата на Др Мурад

Веселите детски ликови,
насмевките и песната што
редовно се слушаше во
нашиот Летен Камп ни дадоа
мотив и право да
организираме и Зимски
Коузон Камп.
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Центар за обука ЕВА
Учиме на вредности.
Толкуваме вредности.
Креираме вредности.
Стекнете вештини, стекнете
моќ.
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