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› ЗНМ најавува протестен марш доколку продолжи игнорантскиот однос и не се решаваат нападите врз новинарите

ЗНМ НАЈАВУВА ПРОТЕСТЕН МАРШ ДОКОЛКУ ПРОДОЛЖИ
ИГНОРАНТСКИОТ ОДНОС И НЕ СЕ РЕШАВААТ НАПАДИТЕ ВРЗ
НОВИНАРИТЕ
 Тим 24

 саб, 03.10.2020 | 5:22 pm

 0 Коментари

„Државата потфрли во случајот со нападнатите новинари на 27 април. Десетици колеги беа брутално нападнати, а институциите не само што не поведоа ниту
една постапка ,туку се дрзнаа преку државното правобранителство да се обидат да ја одбијат тужбата на нашите колеги, што е недозволиво”, изјави
претседателот на ЗНМ, Младен Чадиковски на редовното годишно собрание. Најави и протестен марш доколку продолжи игнорантскиот однос на државата,
но и доколку останат нерешени сите други напади врз новинарите.

ЗНМ најавува протестен марш доколку продолж…
продолж…
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Инцидент на пресот на штипскиот градоначалник за в...
(/details/incident-na-presot-na-shtipskiot-gradonachalnik-za-vreme-na-proslavata-na-denot-na-pozharnikarite)
Заев за тв 24: Згрозен сум, чепкаат по деца и фами...
(/details/zaev-za-tv-24-zgrozen-sum-chepkaat-po-deca-i-familii)
Престрелка во скопската населба Бутел
(/details/prestrelka-vo-skopskata-naselba-butel)
Почина познатиот македонски хармоникаш Тодор Трајч...
(/details/pochina-poznatiot-makedonski-kharmonikash-todor-trajchevski)
Собранието по скратена постапка усвои Закон за див...
(/details/sobranieto-po-skratena-postapka-usvoi-zakon-za-divogradbi)
Главниот координативен кризен штаб го прифати пред...
(/details/glavniot-koordinativen-krizen-shtab-go-prifati-predlogot-policiski-chas-od-polnokj-do-5-chasot-utrinata)

Затворен угостителски објект во Аеродром, приведен...
(/details/zatvoren-ugostitelski-objekt-vo-aerodrom-privedeni-9-lica-me-u-niv-dvajca-vraboteni-vo-mvr)
Италија победи на песна на Евровизија 2021
(/details/italija-pobedi-na-pesna-na-evrovizija-2021)
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Тимот на ИРЛ до... (/details/timot-na-irltv/?
dobitnik-na-nagradata-nikola-mladenov-

Собранието ќе р... (/details/sobranietokje-rasprava-za-interpelaciite-na-marichikj-

Мицкоски: Вакци... (/d
vakcinite-mesto-vo-janu

Тимот
новинари од редакција......
hl=en)

Собранието на Република Сев......

„Лагата нема граница

 мај 25, 2021

 мај 25, 2021

 мај 25, 2021

За нас
Нашата мисија е да обезбедиме точни, навремени и објективни информации за случувањата во земјата и светот.
При пласирањето на информацијата се водиме од највисоките етички и новинарски стандарди.
Истовремено, нудејќи им на гледачите различен спектар на аналитички гледишта за општествените збиднувања, низ дебати и соочувања на ставовите.
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Најгледани Емисии
Што е следно во СДСМ? (/details/shto-e-sledno-vo-sdsm)
Народен равобранител, забелешки - онлајн наставата, состојбата во затворите и (не)соработката во затворите (/details/naroden-ravobranitelzabeleshki-onlajn-nastavata-sostojbata-vo-zatvorite-i-ne-sorabotkata-vo-zatvorite)
Третман на калцификати во рамо (/details/tretman-na-kalci kati-vo-ramo)
Заев: Португалија ќе предложи решение за спорот со Бугарија (/details/zaev-portugalija-kje-predlozhi-reshenie-za-sporot-so-bugarija)

Најгледани серии
Милијарди (/details/milijardi-1)

Најчитани
serii (/serii)
kultura (/kultura)

lmovi (/ lmovi)

sloboda na mediumi (/sloboda na mediumi)

makedonija (/makedonija)

Студио 10 (/emisii/studio-10)

sport (/sport)

Очи в очи (/emisii/ochi-v-ochi)

24 Отворено (/emisii/24-otvoreno)

Трилинг (/emisii/triling)
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formula 1 (/formula 1)

25 минути (/emisii/25-minuti)
24 Анализа (/emisii/24-analiza)
ЕвропаТ (/emisii/evropat)

ekonomija (/ekonomija)

svet (/svet)

Фактор здравје (/emisii/faktor-zdravje)
Патот до успехот (/emisii/patot-do-uspekhot)

Пресек (/emisii/presek)
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