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ЗНМ: Да се казни лицето што ѝ се з
новинарката Мери Јордановска

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 1 година - 11 јануари, 2020
Од Макфакс
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ПОВРЗАНИ АРТИКЛИ:

©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле
нејзините Услови за користење.

Tweet

Здружението на новинарите на Македонија најостро ги осудува заканите и навредите 
новинарката и заменик-уредничка на „А1он“, Мери Јордановска. Според пораките кои
Јордановска, заканувачот со погрдни зборови ја навредувал притоа заканувајќи се де
искреира на некролог“.

„Ги повикуваме Министерството за внатрешни работи и Основното јавно обвинителст
отворат истрага и да ги преземат сите можни мерки за брзо санкционирање на закану
Случајот е веќе пријавен во Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензи
оттаму ги повикуваме институциите брзо да реагираат за овој случај со цел да се прев
слични закани во периодот кој следува“, велат од ЗНМ.

Здружението на новинарите на Македонија неодамна предупреди дека во пресрет на 
заканите кон новинарите и медиумските работници има тенденција да зачестуваат. О
потсетуваат дека заканите кон новинарите и медиумските работници претставуваат к
дело и обид за цензура во медиумите.

ЗНМ аплира и до политичките партии најостро да ги осудат заканите, во пресрет на из
демонстрираат коректен јавен однос кон новинарите и да укажат на своите членови д
нападите и заканите кон новинарите претставуваат кривични дела и за истите се одго

Парична помош и сместување за семејств
кое изгуби две деца во пожарот во Шуто
Оризари

СЛЕДНО

 За вработениот во Централниот регистар кој ѝ
се закануваше на новинарката Јордановска
имало дисциплинска постапка

ПРЕТХОДНО

МАКЕДОНИЈА

БИ МОЖЕЛО ДА ВЕ ИНТЕРЕСИРА И...
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(Видео) Заев: Извештаите од ЕУ укажуваат
видливи успеси во владеењето на правото
Објавено пред 2 часа - 27 мај, 2021
Од Макфакс

Премиерот Зоран Заев на седницата за пратенички прашања во Парламентот из
задоволство од извештаите од Европската Унија кои, како што кажа, нотираат ви
успеси во владеењето на правото и во спроведувањето на правото еднакво за си

Тој констатираше дека тоа е сигнал за да се работи уште повеќе во тој правец, за
може да расте уште повеќе довербата на граѓаните во правосудството.
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Премиерот Заев за правосудството: Извештаите од ЕУ нотираат видливПремиерот Заев за правосудството: Извештаите од ЕУ нотираат видливПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...

Доделена наградата „Жан Моне“ за 2020
година

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 2 часа - 27 мај, 2021
Од Макфакс

Делегацијата на Европската Унија во партнерство со Самостојниот синдикат на
новинари и медиумски работници денеска ја додели наградата „Жан Моне“, и тоа
категории, за најдобра новинарска сторија, за најдобра професионална фотограф
за најдобра аматерска фотографија.

Новинарките Ивана Смилевска и Емилија Петреска од Радио МОФ ја освоија нагр
во категоријата најдобра новинарска сторија во 2020 година за текстот со наслов

https://www.youtube.com/watch?v=9zxFB4QGfOQ
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Вива ла Дива до победа во Стразбург – колку државата е отворена за транс прав
кој се обработуваат предизвиците со кои се соочуваат трансродовите лица во
Македонија.

Наградата, пак, за професионална фотографија ѝ припадна на Арбнора Мемети з
фотографија објавена во Мета.мк, додека за наградата за најдобра аматерска
фотографија му припадна на Виктор Поповски.ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...

В недела ден без автомобили, 12 часа ќе б
затворена улица во Аеродром

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 2 часа - 27 мај, 2021
Од Макфакс
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В недела, на 30 мај, Град Скопје ќе организира ден без автомобили под мотото „У
за луѓе“.

За таа цел, улицата Васко Карангелевски во Аеродром ќе биде затворена за
автомобилски сообраќај вкупно 12 часа, во периодот од 8 до 20 часот. На потегот
булеварот Јане Сандански до крстосницата со улицата Владимир Комаров ќе се
случуваат различни културни активности за возрасните, но и за најмладите.

ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...

Путин се закани директно како
никогаш досега

СВЕТ / 1 месец

„Фајзер“, „спутник В“ или
„Синофарм“ – истражување во
Србија покажа која вакцина
штити најбргу

РЕГИОН / 1 месец

Планот за отклуч
Германија протеч
медиумите, Мерк
трет бран

ЕВРОПА / 3 месеци

„Оштетени штедачи“: Фирма
на Игор Џамбазов зела

ЕКОНОМИЈА / 2 месеци

Вучиќ за ковид-пасошите: Кои
сте вие   да го ограничите

РЕГИОН / 3 месеци

Ѓорчев: Мојот тат
откако се вакцин

МАКЕДОНИЈА / 2 ме

ДОСИЕ
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неповратен кредит од
Еуростандард банка

движењето на некој што не
сака да се вакцинира?
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