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ЗНМ бара итно расветлување на инцидентот на
Медицински факултет
МАКЕДОНИЈА 10.12.2021 / 17:16

Денешниот инцидент каде што медиумските ра�отници повторно �еа
оневозможени да следат настан е уште еден доказ дека конечно е време
некој да преземе одговорност за попречување на ра�отата на новинарите.

Настанот се случи во просториите на Медицинскиот факултет во Скопје, за
време на јавна расправа за законот за легализација на кана�ис. Како што
известуваат новинарските екипи на „Утрински �рифинг“ и „Сло�оден
печат“, организаторот од�ил да ја почне расправата се додека екипите на
овие на медиуми не ја напуштат просторијата.

ЗНМ повикува на расветлување на деталите во врска со овој инцидент од
страна на надлежните институции и �ара почитување на правото на
информирање на граѓаните, посе�но кога станува з�ор за јавни расправи 
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како горнаведената.

Според Кодексот на новинари, новинарот има право на сло�оден пристап
до сите извори на информирање што се од јавен интерес. Ако новинарот е
спречен да дојде до �араната информација има право за тоа да ја
информира јавноста.

Republika.mk - содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права
(copyright). Крадењето на авторски текстови е казниво со закон. Дозволено е делумно превземање на авторски
содржини (текст и фотографии) со ставање хиперлинк до содржината што се цитира.

# ЗНМ

Like 0

  

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Условна казна затвор за коментар со омраза напишан на Фејсбук страната на ЗНМ

Доделување на новинарските награди од конкурсот за справување со загадувањето на воздухот

ЗНМ: OJO да ја отфрли кривичната пријава за Момировски и Милосављевиќ

НАЈНОВО / МАКЕДОНИЈА

Средбата Пендаровски-Македонци од Бугарија одложена на неодредено време

Ивановска: Сите избрани и именувани членови на влада се предмет на испитувања на ДКСК

МАКЕДОНИЈА /  29.12.2021

МАКЕДОНИЈА /  16.12.2021

МАКЕДОНИЈА /  10.12.2021



13 јануари      English Shqip

Вести денес 54

https://republika.mk/#facebook
https://republika.mk/#twitter
https://republika.mk/#copy_link
https://republika.mk/
https://republika.mk/vesti/makedonija/znm-bara-itno-rasvetluvanje-na-incidentot-na-medicinski-fakultet/
https://republika.mk/tema/znm/
https://republika.mk/vesti/makedonija/svedocite-vo-sluchajot-placevi-na-vodno-preku-nokj-gi-menuvaat-iskazite-se-vrshi-li-pritisok-i-ucena-za-da-se-najde-nachin-da-se-dokazat-obvinenijata/
https://republika.mk/vesti/makedonija/sdsm-stoilkovski-laze-sushi-veskovski-ne-potroshil-22-iljadi-evra-na-kafeani/
https://republika.mk/vesti/makedonija/uslovna-kazna-zatvor-za-komentar-so-omraza-napishan-na-fejsbuk-stranata-na-znm/
https://republika.mk/vesti/makedonija/dodeluvanje-na-novinarskite-nagradi-od-konkursot-za-spravuvanje-so-zagaduvanjeto-na-vozduhot/
https://republika.mk/vesti/makedonija/znm-ojo-da-ja-otfrli-krivichnata-prijava-kon-momirovski-i-milosavljevikj/
https://republika.mk/kategorija/vesti/makedonija/
https://republika.mk/vesti/makedonija/sredbata-pendarovski-makedonci-od-bugarija-odlozena-na-neodredeno-vreme/
https://republika.mk/vesti/makedonija/ivanovska-site-izbrani-i-imenuvani-chlenovi-na-vlada-se-predmet-na-ispituvanja-na-dksk/
https://www.facebook.com/prvarepublikavecna/
https://twitter.com/republikaMK
https://www.youtube.com/user/republikaonline/videos
https://english.republika.mk/
https://shqip.republika.mk/
https://republika.mk/
https://republika.mk/?m=20220113

