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Гаврил Бубевски, основниот јавен обвинител на ОЈО Скопје ја назначи
Искра Хаџи Василева јавната обвинителка од истата институција како лице
за контакт во врска со предметите поврзани со безбедноста на новинарите,
кои се во надлежност на Основното јавно обвинителство Скопје.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Одлуката која пристигна на адреса на ЗНМ е донесена врз основа на
заклучоците од состанокот на Бубевски со претставници на Здружението
на новинарите на Македонија (ЗНМ) и Самостојниот синдикат на новинари
и медиумски работници (ССНМ), што се одржа на 27.05.2022 година.
ЗНМ со години наназад постојано работи на кампањи за кревање на свеста
за состојбата на новинарите и медиумските работници каде што акцентот е
ставен безбедноста на новинарите како и на проблемот со неказнивост на
напаѓачите. Токму заради овие причини, една од препораките на ЗНМ до
ОЈО Скопје беше формирање на посебно одделение со цел да се зголеми
безбедноста на новинарите. Сето ова е во согласност со препораките на
Совет на Европа со крајна цел – да се иницираат системски промени за
подобрување на моменталната состојба.

ВИ ПРЕПОРАЧУВАМЕ

https://www.slobodenpecat.mk/znm-ojo-skopje-naznachi-javen-obvinitel-za-kontakt-za-predmeti-povrzani-so-bezbednosta-na-novinarite/

3/18

10/19/22, 11:52 AM

ЗНМ: ОЈО Скопје назначи јавен обвинител за контакт за предмети поврзани со безбедноста на новинарите - Слободен печат

ВИ ПРЕПОРАЧУВАМЕ

1

ФОТО: Словенечката шефица на дипломатијата пречекана со
словачко знаме во кабинетот на Османи

2

Тачи на средба со Ахмети бара формулацијата „20 отсто“ да
се смени со „албански јазик“

3

Црвенковска: Не сум сокрила имот, ниту тоа ми била целта –
фирмата каде сопругот е содружник е во стечај

Јавната обвинителка Хаџи Василева има надлежност да го следи
постапувањето во предметите во кои во својство на оштетени, сведоци или
пријавени лица се јавуваат новинари кои ги извршувале своите работни
задачи.
Во одлуката се вели дека ОЈО Скопје и останатите јавни обвинителства ќе
даваат приоритет во постапувањето по предметите поврзани со
безбедноста на новинарите и ќе продолжат во оваа насока да ја
унапредуваат соработката со новинарските здруженија, со цел да се
санкционира секое кривично-правно загрозување на слободата на
изразување.

ПОВЕЌЕ ОД ВЕБ

4

И гостите и кучињата скитници го истражуваат Скопје

5

Стојков: Ќе ја поканиме македонската Влада на отворањето на
клубот „Никола Вапцаров“

Уложио сам у то својих
последњих 250 евра и
то ме је спасило!

Цела Македонија е во
шок! Дијабетесот
лесно се лекува
(видете овде)

Priča o uspehu čoveka
koji zarađuje 800.000
dinara mesečno

Mladić mi je rekao kako
možeš zarađivati
700.000 dinara
mesečno!!!

Uložio sam 250 eura i
sada zarađujem 1000
eura dnevno

Не читајте ово ако не
желите да зарађујете
од 1.000 евра дневно!

ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ ВЕСТИ

ВОЈНА ВО УКРАИНА

1

Се подготвува украинска контраофанзива, Русија најави
евакуација на 60.000 жители на Херсон

2

ВИДЕО | Тинејџери вооружени до заби – „Воинот на Путин“
објави видео: Моите синови отидоа во војна

https://www.slobodenpecat.mk/znm-ojo-skopje-naznachi-javen-obvinitel-za-kontakt-za-predmeti-povrzani-so-bezbednosta-na-novinarite/

4/18

