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Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работн

на Македонија (ЗНМ) реагираат на постапувањето на Ос

Министерството за внатрешни работи (МВР), овој пат пов

уредник во Телма Телевизија.

Обвинител при скопското обвинителство отворил предме

кон друг граѓанин, и со цел да ја истражи и поткрепи прија

обезбеди емитуваните аудио и видео материјали од Телм

информативен разговор со уредничката Весна Јовановс

побарала на домашна адреса, но без да соопшти детали

станица.
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Оттука, ССНМ и ЗНМ ја оценуваат за проблематична пос

инволвираат новинари кога постапуваат во случаите без

повикуваат на службени разговори.

Потенцираме дека сите меѓународни регулативи, станда

органите на прогонот веќе постапуваат во случај кој вклу

начин што преземените овластувања не смеат да имаат 

ограничување на слободата на новинарите и медиумите

можат да сторат е да стапат во контакт и да ги разјаснат о

спротивно ова може сериозно да влијае врз условите во к

Овој случај е уште еден аргумент зошто е потребно посеб

третира предмети и случаи во кои се инволвираат новина

дека потребата од континуирана едукација и усовршувањ

на новинарите е обврска на државата како членка на Сов

Укажуваме дека и кој било граѓанин доколку е незадовол

на располагање ги има саморегулативните механизми. С

примената од правосудните органи може да води кон цен

на заплашување и предизвикување страв, со што се став

се вели во соопштението.
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