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ЗНМ за претставката на новинарката
Василевска: „МКД.мк“ и „СДК.мк“ го
прекршија Кодексот
Објавено пред 9 месеци - 27 август, 2020
Од Макфакс

ЗНМ преку соопштение се изјасни по претставката на новинарката Ана Василевска за те
објавени кон крајот на јули 2020 година во порталите „МКД.мк“ и „СДК.мк“ во врска со Аг
за филм и одлуката на антикорупциската комисија да постапува во рамките на нејзините
надлежности.
Василевска реагира на спомнувањето на нејзиното име во тие текстови, без да биде
контактирана како втора страна и без да се објави демант, со што смета дека е нанесена
на нејзиниот професионален углед.

„Имено, во посочените текстови за Василевска стои дека има конфликт на интереси како
Советот на Агенцијата за филм и рецензент истовремено. Со претставките е приложен и

од инспекцискиот надзор, кој ги негира наводите за постоење конфликт на интереси.
Врз основа на приложените докази Советот на честа е на став дека има прекршување на
Кодексот на ЗНМ во членовите 1 и 3, со кои се наложува проверка на информацијата и
настојување на новинарот за објавување деманти.
– Новинарот има право на слободен пристап до сите извори на информирање што се од
интерес. Новинарот треба да објавува точни, проверени информации и нема да прикрива
суштински податоци и да фалсификува документи. Доколку информацијата не може да с
потврди или станува збор за претпоставка, односно шпекулација, тоа треба да се каже и
објави. Точноста на информацијата треба да се провери колку што е тоа можно.
– Новинарот ќе настојува да биде обезбедено објавување исправка, демант и одговор во
кога ќе биде утврдена неточност на информацијата.
Точно е дека медиумите го објавиле ставот на директорот на Агенцијата, Тозија, но не по
став и од Василевска, чие име се спомнува во текстовите. Советот на честа им препорач
колегите новинари, без оглед дали се членови на ЗНМ или не, во своите написи, особено
станува збор за конфликт на интереси или за информации поврзани за финансии, да кор
прецизни термини бидејќи во конкретниот случај не станува збор за конфликт на интере
за преклопување, или во краен случај неспојливост на ангажмани на субјект од облигаци
договор“, се наведува во соопштението на ЗНМ.
Советот на честа на ЗНМ ѝ препорачува на Ана Василевска да испрати личен демант до
посочените портали бидејќи Кодексот ја предвидува оваа обврска за медиумите.
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©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со
нејзините Услови за користење.
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Заев: Во португалскиот предлог за спорот со
Бугарија се вклучени очекувањата на двете
страни
Објавено пред 1 час - 24 мај, 2021
Од Макфакс

Португалското претседателство со Европската Унија и министерот за надворешни
работи Аугусто Сантош Силва во понудениот предлог за решавање на спорот меѓу
Северна Македонија и Бугарија воделе грижа да бидат вклучени очекувањата на дв
страни, изјави денеска премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање
решавање на спорот со Бугарија и содржината на португалскиот предлог.
„Немам детали за страната на Бугарија односно за Софија како го разгледува
предметот но според мене мислам дека португалското претседателство, португалск
министер Агуста Силва заедно со неговиот тим воделе грижа за двете страни за да
бидат вклопени очекувањата, кај нас рековме дека тоа е добра база, појдовна основ
за решение, ние го дискутираме сериозно и веќе се одржаа неколку состаноци и ќе
продолжат секако во текот на оваа седмица да се одржуваат, исто така гледам дека
во бугарската страна имајќи ја во предвид резолуцијата освоена во нивниот парлам
ставовите на бугарската страна тие го
имаатПОВЕЌЕ...
сето тоа што е важно соодветно и
ПРИКАЖИ
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Починати се 18 лица, а регистрирани се 7 но
случаи на Ковид -19
Објавено пред 2 часа - 24 мај, 2021
Од Макфакс

Министерството за здравство информира, дека во последните 24 часа се направени
1.418 тестирања, а регистрирани се 7 нови случаи на Ковид-19 и тоа во:
Скопје – 7 лица.
Регистрирани се 71 оздравени пациенти од: Скопје – 18, Куманово – 15, Битола – 8,
Велес – 4, Штип, Кочани и Пробиштип – по 3, Кичево, Радовиш, Делчево и Виница –
2, Прилеп, Струмица, Неготино, Свети Николе, Валандово, Крушево, Демир Хисар,
Кратово и Македонска Каменица – по 1 лице.
Пријавени се вкупно 18 починати лица: 7 лица од Скопје (41г,54г,58г,79г,81г,84г и 86
по 3 лица од Тетово (69г,72г и 81г) и Гостивар (68г,68г и 77г), 2 лица од Прилеп (80г и
90г) и по едно лице од Виница (76г), Македонска Каменица (77г) и Дебар (92г).
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Од пријавените, 9 лица се починати во домашни, а останатите 9 во болнички услови
Пријавените 9 лица починати во домашни услови се од месец април
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Заев: Писмото е светлина за секој човек и н
не смее да биде исклучен од ова основно
човеково право
Објавено пред 3 часа - 24 мај, 2021
Од Макфакс

Со промоција на инклузивната сликовница-буквар со наслов „Буква по буква – азбу
создадена во три форми на азбука (кирилица, знаковниот јазик и брајовата азбука),
кои луѓето без и со попреченост комуницираат меѓу себе, беше одбележан празнико
сесловенските учители и просветители Светите браќа Кирил и Методиј.
Премиерот Зоран Заев истакна дека оваа сликовница, како дел од проектот „Право
да читаш не е посебна потреба“ на здружението на граѓани „Свет на различни и
еднакви“ е револуционерна новина кај нас, којашто ги задоволува потребите на сите
читатели и овозможува да ја читаат деца со и без попреченост на видот, но и возрас
лица со оштетен вид да можат самите да им читаат на своите деца и внуци.
Со оваа сликовница, децата и возрасните без пречки во видот имаат ретка можност
покрај своето да го запознаат и брајовото
писмо, кое го употребуваат децата и
ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...
возрасните кои не можат да гледаат.
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