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Новинарските и медиумски организа
против најавите за рекламирање со 
средства во приватни медиуми

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 1 месец - 8 април, 2022
Од Макфакс

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ), Самостојниот синдикат на новинари и
медиумски работници (ССНМ), Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и Советот за е
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ПОВРЗАНИ АРТИКЛИ:

Tweet

©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со
нејзините Услови за користење.

медиумите (СЕММ) упатија писмо со реакција до претседателот на државата, до премиер
владините претставници, до претседателот на Собранието и координаторите на политич
партии.

Добивај вести на вибер

Во писмото тие реагираат на најавите за укинување на забраната за рекламирање со јав
средства во приватни медиуми, преку менување на членот 102 од Законот на аудио и
аудиовизуелни медиумски услуги (ЗААМУ) и укажуваат на штетните последици.

„Еснафските новинарски и медиумски организации укажуваат дека оваа пракса на откуп
на простор во медиумите од страна на јавните установи во медиумите за кампањи може
поткопа независноста во медиумите и да го загрози правото на слобода на изразување.
Дополнително, ова може сериозно да го наруши медиумскиот пазар кој и така е под влиј
преку јавни средства кои се предвидуваат во Изборниот закон преку платената политичк
програма (ППР). Освен штетата кон независноста на медиумите, а со тоа и штетата на пр
информирање на граѓаните, оваа пракса на враќање на платените владини кампањи, мо
манипулира јавниот интерес преку кампањи кои би се промовирале како јавни, а во осно
политичко партиски цели за промоција на одредени партиски субјекти и нивните полити
приватните медиуми“, се наведува во реакцијата на новинарските и медиумски организа

Like Share

(Видео) Ковачевски-Лајчак: Итни преговори
Северна Македонија мора да се приоритет

СЛЕДНО

 Хелсиншки комитет: Системот не им дозволува
на Ромите да излезат од маргините

ПРЕТХОДНО

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА РЕГИОН СВЕТ ХРОНИКА МАГАЗИН КУЛТ

  

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fmakfax.com.mk%2F&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%20%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B8&url=https%3A%2F%2Fmakfax.com.mk%2Fmakedonija%2F%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25b8-%25d0%25bc%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2583%25d0%25bc%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8-%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b0%25d1%2586%25d0%25b8%2F
https://makfax.com.mk/uslovi-za-koristene/
https://znm.org.mk/wp-content/uploads/2022/04/%D0%97%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE-%D0%97%D0%9D%D0%9C-%D0%A1%D0%A1%D0%9D%D0%9C-%D0%9C%D0%98%D0%9C-%D0%B8-%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%9C.pdf
https://invite.viber.com/?g2=AQB%2Bqs5AL%2FvIOk8S5DIg1FrVfVmLPPiLuOrcYUXv843ag%2BjGT5%2FSmUFJjkyegTAj
https://invite.viber.com/?g2=AQB%2Bqs5AL%2FvIOk8S5DIg1FrVfVmLPPiLuOrcYUXv843ag%2BjGT5%2FSmUFJjkyegTAj
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmakfax.com.mk%2Fmakedonija%2F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5-%25D0%25B8-%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8-%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0
https://makfax.com.mk/makedonija/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d1%98%d1%87%d0%b0%d0%ba-%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%be/
https://makfax.com.mk/makedonija/%d1%85%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%b8%d0%bd%d1%88%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b5-%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%b7%d0%b2/
https://makfax.com.mk/makedonija/
https://makfax.com.mk/ekonomija/
https://makfax.com.mk/svet/region/
https://makfax.com.mk/svet/
https://makfax.com.mk/crna-hronika/
https://makfax.com.mk/zanimlivosti/
https://makfax.com.mk/kultura/
https://www.facebook.com/makfax/
https://twitter.com/makfax?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCQEmBvv767wbf1bqR1MkZaA/videos
https://makfax.com.mk/

