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АВМУ и ЗНМ реагираат на непрофесионалниот
однос на генералниот секретар на Град Скопје кон
новинарите
МАКЕДОНИЈА 09.12.2022 / 10:59

Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) и
Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) остро реагираат на
односот на генералниот секретар на Град Скопје Зоран Глигоров кон
новинарите кога тој за време на прес-конференцијата пред два од�и да
даде одговори на новинарски прашања со о�разложение дека имал други
о�врски.

Од АВМУ и ЗНМ апелираат дека јавните функционери и претставници на
институциите тре�а да се трудат да даваат одговори на сите новинарски
прашања осо�ено при известување за теми кои се во фокусот на интерес
на јавноста. 
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Генералниот секретар на Град Скопје, Зоран Глигоров, за време на прес-
конференцијата во просториите на Градот од�егна да одговара на
новинарски прашања во врска со �локадите и соо�раќајниот хаос во
главниот град и ги упати новинарите да испратат прашања на
електронската адреса.

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 # АВМУ # ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ГРАД СКОПЈЕ

Потсетуваме дека новинарите се гласот на јавноста и

нивна главна задача е да истражуваат и да поставуваат

прашања кои се од јавен интерес, додека функционерите

се тие кои тре�а да дадат одговори на тие прашања и да

о�ез�едат �ез�едни услови за вршење на нивната ра�ота,

велат од ЗНМ.

Like 0

  

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

Обезбедувањето во „Пекабеско“ не пуштило двајца новинари да пристуваат на настан каде што
бил и премиерот Ковачевски, ЗНМ остро реагира

АВМУ: Одлуката на МНР преку кампања во медиумите да го промовира претседавањето со ОБСЕ
е спротивна на Законот

ЗНМ: Медиумската промоција на МНР со јавни пари е спротивна на забраната за владини
кампањи

МАКЕДОНИЈА /  11.01.2023

МАКЕДОНИЈА /  05.01.2023

МАКЕДОНИЈА /  05.01.2023
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НАЈНОВО / МАКЕДОНИЈА

Османи во Виена: Македонија ја има одговорноста и привилегијата да претседава со ОБСЕ

Грковска: Или заеднички ќе влеземе во борбата со корупцијата или ќе дозволиме општествениот систем да ни остане трул

Гир: Oд вас зависи дали ќе станете членка на ЕУ до 2030 година

Како се живее, се снаоѓаме: Работниците од Водовод и канализација при ЈКП Тетово си ги бараат заостанатите плати

Спасовски: Мора да се зајакне надзорот во фабриките за производство на медицински канабис

Османи: Вредностите на ОБСЕ, денеска се поважни од било кога

Стоилковски: Ковачевски се фали што лидери на политички партии се среќаваат и како ученичиња запишуваат задачи од
премиер на соседна држава

Стоилковски: Ковачевски и СДС да одговорат каква агенда и план разработен од тиранската средба добиле на маса
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 Сопругот на Jанкулоска: Жена ми е дискриминирана, не може да користи викенди и да минува повеќе време

со своето дете

МАКЕДОНИЈА /  12.01.23 | 09:25
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Инцидент во Град Скопје: Генсекот на Арсовска се истепал со обезбедувањето

 Стоилковски: Ковачевски се фали што лидери на политички партии се среќаваат и како ученичиња запишуваат задачи од премиер на соседна

држава

Светска банка го намали процентот
на очекуваниот раст на
македонската економија

Тоа е се уште предмет на
консултации во Владата:
Пендаровски не потврди дека
Димовски ќе биде амбасадор во
Франција

НАЈНОВИ ВЕСТИ

СКОПЈЕ /  12.01.23 | 13:36

МАКЕДОНИЈА /  12.01.23 | 13:17
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Скопјанецот кој си ги усмрти мајката и бабата сакал да го убие и својот чичко

За градоначалникот на Лондон Брегзит не функционира

Османи во Виена: Македонија ја има одговорноста и привилегијата да претседава со ОБСЕ

Град Скопје поднесе кривична пријава за Усје

Ракометната репрезентација на Македонија пристигна во Краков

Коалицијата Левица – СДСМ е против новите училишта и градинки во Аеродром

 Максимум 1.800 евра ќе е казната за без дозвола масакрираните стари дрвја за да никне зграда на „Елена Лука“ во
Аеродром

Грковска: Или заеднички ќе влеземе во борбата со корупцијата или ќе дозволиме општествениот систем да ни остане трул

Смеењето е здравје, а Кате несебично го раздаваше тој чудесен лек каде и да се најдеше, рече актерот Ѓокица Лукаревски на
комеморацијата во МНТ

Јован Гиевски од ФК Кул во ТОП-5 најдобри стрелци во Регионалната Скопска Лига
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