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ПОПУЛАРНО

Со 81 глас „за“ Собранието изгласа
промена на Уставот

#СЕДМАСИЛА, ВЕСТИ, ГРАЃАНИ

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) протестира против оценувањето на новинарите и

[Видео] Приведени двајца учесници
на синоќешниот протест пред
Собранието, од МВР велат дека
нападнале полицаец

креативниот кадар на Македонската радио телевизија согласно Законот за јавни службеници.
ЗНМ потенцира дека новинарите и креативниот кадар на МРТ не смеат да се третираат како јавна
администрација и даватели на јавни услуги, затоа што, велат тие, така се нарушува институционалната

„Децата да се лекуваат од буџет, а
политичарите да се плаќаат со
СМС“ – Петиција на граѓани од
Тузла

автономија и се оневозможува неговата улога како јавен радиодифузен сервис на граѓаните.
„Нивното оценувањето како дел на јавна администрација претставува политички притисок врз нашите
колеги и обид да се влијае врз уредувачката политика на јавниот сервис. Програмскиот совет и директорот

Еден месец Фестивал на чајот и
читањето

на МРТ треба веднаш да го одложи оценувањето на новинарите на јавниот сервис со административни
критериуми се додека не се извлечат нашите колеги од Законот за вработените во јавниот сектор“,
реагира ЗНМ

24-годишен геј рапер убиен во
Порторико

Исто така, бараат од Министерството за информатичко општество и администрација, како што велат, да
престане да врши финансиски притисок врз МРТ.
„Јавниот сервис отчет дава само пред Собранието на Македонија и на никој друг. МИОА нема право да
бара месечни извештаи за финансиското работење на МРТ затоа што со тоа врши упад врз финансиската
независност на јавниот сервис“, забележува ЗНМ.

НОВО

ЗА ВАС

LAJME NË GJUHËN SHQIPE

* Оваа содржина е изработена со помош на Европската Унија во рамките на Проектот за
младинско изразување. За објавените содржини е одговорен Младински образовен
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[Видео] Со морничав трејлер
Игра на Троновите го објави

форум и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.
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МОЖЕ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА

Слушнете ја „Сакам“ на
Александар Видиновски и Мирко
Попов
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Проекција на „Уставот на
Република Хрватска“ во „Котур“
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[Видео] Со морничав трејлер

Слушнете ја „Сакам“ на

Проекција на „Уставот на

„До крајот на светот и понатаму“

Игра на Троновите го објави

Александар Видиновски и

Република Хрватска“ во

– Недела на австралиски филм

датумот на емитување на

Мирко Попов

„Котур“

во Кинотека

последната сезона
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Спасени македонски скијачи кои
залутале надвор од назначените
стази во Банско
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„До крајот на светот и

Спасени македонски скијачи

Фотографија од обично јајце

понатаму“ – Недела на

кои залутале надвор од

доби 23 милиони „лајкови“ на

австралиски филм во

назначените стази во Банско

Инстаграм

Кинотека
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„До крајот на светот и понатаму“ - Недела на

австралиски филм во Кинотека radiomof.mk/dokrajot-na-s…

Радио МОФ
35 minutes ago

„До крајот на светот и понатаму“ - Недел…

Од 26 до 30 јануари во Кинотеката на Маке…
radiomof.mk
32m

Радио МОФ
@RadioMOF
„Кајли Џенер го држи рекордот на најмногу

лајкови на Инстаграм објава, со 18 милиони.
Можеме ли да го срушиме со фотографија од
јајце?”, стои во описот на профилот кој го следат
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