

27.8

C

Скопје

АКТУЕЛНО

 

13:16

Специјална полиција ќе го чува бугарското културното наследство
   



ЗНМ со осуда за заканите на Тозија
кон новинарката Сунчица Уневска
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Мандатот на Горјан Тозија како директор
на Агенцијата за филм истече на 4 август,
а тој на прес-конференцијата на 24 јули
изјави дека од Владата побарал
продолжување. Неделава истече и рокот
од 60 дена што Владата го имаше да
одговори на иницијативата на Државната
комисија за спречување на корупцијата
(ДКСК) за утврдување на одговорност на
Тозија поради прекршување на

процедурите во постапките согласно

Законот за филмска дејност. Од Владата
досега нема одговор на инцијативата на
ДКСК.
Здружението на новинари на Македонија денеска
повторно алармираше за непримерниот однос на
директорот на Агенција за филм Горјан Тозија кон
новинари, по пријавите од новинарката Сунчица
Уневска-Гвозденовиќ за закани и омаловажувања
и од дигиталната редакција Сакам да кажам.мк за
закани со тужби. Именувањето на функцијата
директор на Агенцијата за филм го врши Владата.
„Колешката Сунчица Уневска-Гвозденовиќ, која долги
години не само што промовира професионално
новинарство туку е и почитувана како филмски
критичар, неодамна пријави во ЗНМ дека била
предмет на закани и омаловажување од страна на
директорот Тозија. Тој на нејзиниот профил на
социјална мрежа и се заканил дека ќе ја тужи за
клевета, а потоа и упатил лични дискредитации и
навреди поврзани со работата на колешката
Уневска“, вели ЗНМ и ја цитира пораката до Уневска
од профилот на директорот Тозија:
„Смешна си ти со своето незнаење и злоба, да беше
во друга држава немаше да ти дозволат да напишеш
реченица, ама простотата и злобата ќе се потрудам
да ја правдаш пред суд… срам да ти е, излезе долна,
злобна, лажливка која одработува од инает и
незнаење… за жал немаш веќе време, ќе си останеш
така запаметена, штета што некој ти дал право на
јавен збор и простор да го злоупотребуваш“.
„Освен погрдните зборови во пораките упатени кон
Уневска, Тозија во својата порака нечовечки алудира
на личните, сериозни здравствени проблеми кои ги
има колешката Уневска. Ова е скандалозен и низок

начин на комуникација од одговорно лице на јавна
установа кон новинар. ЗНМ ќе ја извести и Владата



на РС Македонија за овој инцидент и ќе побара од
надлежните Тозија да сноси политичка одговорност
за овој однос со кој се нарушува и угледот на
Агенцијата за филм, која тој ја застапува“.

ЗНМ го осуди и тоа што на дигиталната редакција
Сакам да кажам.мк, Тозија ѝ се заканува преку
адвокатска канцеларија со три тужби за клевета
за претходни текстови на овој медиум поврзани
со работата на Агенцијата.
„Потсетуваме дека лице кое има јавна функција треба
да има поголем капацитет за критика, а кога се
заканува со тужби кон новинарите тоа се смета како
притисок и придонесува за зголемување на
самоцензурата“, вели ЗНМ.
Мандатот на Горјан Тозија како директор на
Агенцијата за филм истече на 4 август, а тој на
прес-конференцијата на 24 јули изјави дека од
Владата побарал продолжување. Неделава
истече и рокот од 60 дена што Владата го имаше
да одговори на иницијативата на Државната
комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) за
утврдување на одговорност на Тозија поради
прекршување на процедурите во постапките
согласно Законот за филмска дејност. Од Владата
досега нема одговор на инцијативата на ДКСК.
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ВИДЕО НА ДЕНОТ
Меџити: Без компромис, ДУИ ќе …

Најчитани

Швајцарскиот претставник на Евровизија мета на критики по неговиот
гест во знак на благодарност кон Албанија





Силва ја здрма Софија

ВИДЕО+ФОТО | Една од „ураганките“ се вљуби во младиот Италијанец:
„Многу е убав, веднаш би се омажила за него“

ВИДЕО: Снимката од дете мигрант, кое плива на пластични шишиња и
неутешно плаче го потресе светот

Каква награда следува за победникот на Евровизија?

Србите хит на социјалните мрежи по синоќешната Евровизија: Од оваа
година ќе одиме на одмор во Македонија





ФОТО | Девојките ширум светот „фрлија око“ на фронтменот на
италијанскиот бенд: Евровизискиот победник Дамиано Давид има
девојка

Вакцината на Синофарм како ќор-фишек: Во Србија петтина од
вакцинираните со неа не развиле антитела



Д-р Никола Пановски: Граѓаните да не се трошат и да не проверуваат
антитела по вакцинација

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Специјална
полиција ќе го чува
бугарското
културното
наследство

Тетовци повторно
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водоводната
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часа нема грам
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„Супер босот“ на
озлогласената
Ндрангета уапсен
во Бразил две
години по бегството
од затвор

ВИДЕО | Нова
партија која ќе се
бори за правда,
економски и
граѓански слободи,
разговор со Един
Јакуповиќ

Уште еден
министер за
здравство на
Чешка поднесува
оставка

Макрон сака
претставници на
белоруската
опозиција на
самитот на Г-7 во
Британија

ОСТАВИ КОМЕНТАР



Вашиот коментар...

Име*

Е-маил

Вебсајт

Зачувајте го моето име, е-пошта и веб-страница во овој
прелистувач за следниот пат.
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„Супер босот“ на озлогласената Ндрангета уапсен во Бразил две години по бегството...
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ФОТО+ВИДЕО | Ѕвездите блеснаа на Билборд: Најдобри креации на црвениот тепих
 25/05/2021 - 13:01  0

ВИДЕО | Нова партија која ќе се бори за правда, економски и...
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Уште еден министер за здравство на Чешка поднесува оставка
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Макрон сака претставници на белоруската опозиција на самитот на Г-7 во Британија
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Бензините поевтинуваат за денар, дизелот за половина денар
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Собранието ќе расправа за интерпелациите на Маричиќ и Николовски во јуни
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Турските здравствени власти планираат да вакцинираат над еден милион луѓе дневно
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Јалдз Веапоска: Предолго се молчи за мојот случај
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ВИДЕО: Се уште не се знае дали медицинските работници ќе добијат ваучери...
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ФОТО+ВИДЕО | Дали последната Штафета на младоста го навести распадот на Југославија?
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ВИДЕО | Андоновиќ: Судирот меѓу Москва и Западот се префрла во Белорусија?
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Се огласија организаторите на Евровизија: Дали навистина имало дрога во Зелената соба?
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Родителите преку потписи со нов обид за реализација на иницијативата за референдум...
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Антиваксерите и цената што треба да се плати
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Прогресивен, но и кризен данок – разгледува Владата
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Секој со свои математики, но „една единица“ уште нема преодна оценка
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