
ЗНМ ги осуди нападите врз Миросла
и Љупчо Златев

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 10 месеци - 24 јули, 2020
Од Макфакс
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Здружението на новинарите на Македонија ги осуди заканите кон новинарите Мирослав
од „Слободен печат“ и Љупчо Златев од „Лидер“.

Бурнс во текот на вчерашниот ден добила низа закани на својот личен профил на „Фејсбу
поради објавување текст за свадба што се одржала во Тетово укажувајќи дека тоа е спро
на законската регулатива, која се однесува на борбата против епидемијата на Ковид-19.

„Бараме од Министерството за внатрешни работи и Основното јавно обвинителство итно
преземат дејства за откривање на лицата што стојат зад профилите од кои ѝ се заканиле
новинарката и да ги изведат пред лицето на правдата. Објавувањето вакви и слични пре
јавни собири преку кои може да се загрози јавното здравје е од јавен интерес и новинари
никој случај не треба да добиваат закани за својот живот поради откривање и обелодену
ваквите групни собири“, велат од ЗНМ.
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ПОВРЗАНИ АРТИКЛИ:

©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со
нејзините Услови за користење.
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Здружението на новинарите на Македонија го осуди и нападот што се случил вчеравечер
скопски локал врз новинарот и уредник на „Лидер“, Љупчо Златев.

„Бараме од Министерството за внатрешни работи итно да ги истражи мотивите за напад
и лицата што биле вклучени во инцидентот. Министерството за внатрешни работи и Осно
јавно обвинителство само преку брза постапка ќе покажат дека постои волја за расчист
случаи во кои има напади врз новинари. Со тоа ќе се придонесе кон обесхрабрување на 
напади, а и ќе се подобри степенот на безбедност на новинарите и медиумските работни
велат од ЗНМ.

Сите видови притисоци и закани кон новинарите и медиумските работници, додаваат од
негативно се одразуваат врз слободата на изразување и креираат ефект на самоцензура

„Очекуваме од идната влада сериозно да се зафати со креирање безбедна работна сред
новинарите како еден од најважните предуслови за слободно новинарство“, велат од ЗН
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Шестмина починати и 129 нови случаи на
коронавирус во Македонија

СЛЕДНО

 АХВ со препораки како да се избегне труење со
храна на високите летни температури

ПРЕТХОДНО

МАКЕДОНИЈА

БИ МОЖЕЛО ДА ВЕ ИНТЕРЕСИРА И...
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Опаѓа бројот на ковид-пациенти, во болниц
низ државата хоспитализирани 318 лица
Објавено пред 16 минути - 25 мај, 2021
Од Макфакс

Вкупната бројка на пациенти позитивни и суспектни на коронавирусот кои се лекува
на инфективните оддели во главниот град и во болниците низ земјава е 318 и има
околу 574 празни болнички кревети во ковид-центрите, информираат од
Министерството за здравство.
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Од таму потсетуваат дека поради намалениот број на болни, болниците затворија де
од капацитетите наменети за ковид-пациенти.

Во изминатите 24 часа во ковид-центрите во болниците низ земјава, со исклучок во
главниот град, е пријавено дека се лекуваат вкупно 181 пациент позитивни и суспек

ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...

Сончево време со температура до 33 степен
од утре дожд и грмежи

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 4 часа - 25 мај, 2021
Од Макфакс
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Времето денеска ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност.

Попладне во источните делови ќе има услови за изолирана појава на краткотраен д
со грмежи. Ќе дува слаб до умерен, а по должината на Повардарието повремено
засилен ветер од јужен правец. Минималната температура ќе биде во интервал од 1
18, а максималната ќе достигне од 27 до 33 степени.

Во Скопје сончево и топло со мала до умерена облачност и со умерен, повремено и
засилен југоисточен ветер. Минималната температура ќе се спушти до 15, а

Ќ
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максималната ќе достигне 33 степени.ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...

Радев на средба со Лајен: Потребен е отвор
дијалог со Северна Македонија за решавањ
проблемите

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 15 часа - 24 мај, 2021
Од Макфакс

Бугарскиот претседател, Румен Радев оствари средба со претседателката на
Европската Комисија, Урсула фон дер Лајен, и португалскиот премиер Антонио Кост
која стана збор за интеграциите на Северна Македонија во Европската Унија.
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Радев на средбата рече дека напредокот во европската интеграција мора да се засн
на почитување на човековите права и на целосна усогласеност со критериумите за
членство, пренесе Бугарското национално радио.

Разговорите се фокусираа на можностите за постигнување напредок во усвојување
на преговарачката рамка и започнувањето на преговорите за членство во Европска
унија.

„Потребни ни се и позитивни примери во билатералните односи помеѓу Бугарија и
Северна Македонија, и директен и отворен билатерален дијалог за решавање на
проблемите“, нагласи Радев.

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 отклучува
Германија протече во
медиумите, Меркел:
трет бран

ЕВРОПА / 3 месеци

„Оштетени штедачи“: Фирма
на Игор Џамбазов зела
неповратен кредит од
Еуростандард банка

ЕКОНОМИЈА / 2 месеци

Вучиќ за ковид-пасошите: Кои
сте вие   да го ограничите
движењето на некој што не
сака да се вакцинира?

РЕГИОН / 3 месеци

Ѓорчев: Мојот татко е
откако се вакцинира

МАКЕДОНИЈА / 2 месец

ДОСИЕ
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