
1/10/23, 1:06 PM Секција на сниматели при ЗНМ: Потребни се законски измени нападот врз медиумски работник да биде напад врз службе…

https://frontline.mk/2022/11/15/sekci-a-na-snimateli-pri-znm-potrebni-se-zakonski-izmeni-napadot-vrz-mediumski-rabotnik-da-bide-napad-vrz-sluzhben… 1/8

Home   ОПШТЕСТВО

Секција на сниматели при ЗНМ: Потребни
се законски измени нападот врз
медиумски работник да биде напад врз
службено лице
November 15, 2022 14:12  in ДЕНЕС, МЕДИУМИ, ОПШТЕСТВО



ДОМА ДЕНЕС  ПОЛИТИКА  ФРОНТ  ОПШТЕСТВО  СВЕТ  ЕКОНОМИЈА 

МОЗАИК  КУЛТУРА  СПОРТ 

     Search... 

ДОМА ДЕНЕС  ПОЛИТИКА  ФРОНТ  ОПШТЕСТВО  СВЕТ  ЕКОНОМИЈА 

МОЗАИК  КУЛТУРА  СПОРТ 





https://frontline.mk/
https://frontline.mk/category/opshtestvo/
https://frontline.mk/wp-content/uploads/2022/11/znm-snimateli.jpg
https://frontline.mk/2022/11/15/sekci-a-na-snimateli-pri-znm-potrebni-se-zakonski-izmeni-napadot-vrz-mediumski-rabotnik-da-bide-napad-vrz-sluzhbeno-lice/
https://frontline.mk/category/denes/
https://frontline.mk/category/mediumi/
https://frontline.mk/category/opshtestvo/
https://frontline.mk/
https://frontline.mk/category/denes/
https://frontline.mk/category/politika/
https://frontline.mk/category/front/
https://frontline.mk/category/opshtestvo/
https://frontline.mk/category/svet/
https://frontline.mk/category/ekonomi-a/
https://frontline.mk/category/mozaik/
https://frontline.mk/category/kultura/
https://frontline.mk/category/sport/
https://www.facebook.com/frontline.mk
https://twitter.com/frontline_mk
https://www.instagram.com/frontlinemk/
https://www.youtube.com/channel/UCLlSbjLCzTKO_5rMr3QjjXA
https://frontline.mk/2022/11/15/sekci-a-na-snimateli-pri-znm-potrebni-se-zakonski-izmeni-napadot-vrz-mediumski-rabotnik-da-bide-napad-vrz-sluzhbeno-lice/frontline.mk/rss
https://frontline.mk/
https://frontline.mk/
https://frontline.mk/category/denes/
https://frontline.mk/category/politika/
https://frontline.mk/category/front/
https://frontline.mk/category/opshtestvo/
https://frontline.mk/category/svet/
https://frontline.mk/category/ekonomi-a/
https://frontline.mk/category/mozaik/
https://frontline.mk/category/mozaik/
https://frontline.mk/category/kultura/
https://frontline.mk/category/kultura/
https://frontline.mk/category/sport/
https://frontline.mk/category/sport/


1/10/23, 1:06 PM Секција на сниматели при ЗНМ: Потребни се законски измени нападот врз медиумски работник да биде напад врз службе…

https://frontline.mk/2022/11/15/sekci-a-na-snimateli-pri-znm-potrebni-se-zakonski-izmeni-napadot-vrz-mediumski-rabotnik-da-bide-napad-vrz-sluzhben… 2/8

   Share on Facebook Share on Twitter

Последните напади и закани врз снимателите се само уште еден аларм дека се потребни измени во
Законот и нападот врз медиумските работници да се смета како напад врз службено лице, оценија
од секцијата на сниматели при Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ).

Снимателите на денешната конференција пред Собранието упатија апел што поскоро да се донесат
законски измени, бидејќи како што истакнаа медиумските работници се мета на многу опасности.

-Ние како сниматели постојано сме на мета на напади било од граѓани или други. Апелирам до
институциите конечно да го решат статусот на медиумските работници, секој напад врз нас да биде
третиран  врз служебно лице, реагираат од секцијата на сниматели при ЗНМ.

Претседателот на ЗНМ Младен Чадиковдки информира дека во текот на ноќта имало уште еден
напад врз медиумски работник во неговиот двор.

-Со оглед на тоа дека станува збор за заканувачка порака, иако сепак нема објективно штета,
бидејќи боја може да се исчисити, но трагите од насилството што се случи и од она што може да се
случи можат да продолжат и понатаму, бараме целосно разрешување на овие случи, изјави
Чадиковски.

Испрати апел и до МВР за побрзо и поефективно решавање на случаите на говор на омраза на
социјалните мрежи, бидејќи, како што укажа, овие говори на омраза водат кон можни кривични
дела, како вчерашниот случај.

-Луѓето можат многу лесно да дознаат каде новинарите живеат, шетаат она што исто така е многу
опасно е дека денес јајце, утре може да биде камен, задутре може да биде било што друго. Нашата
работа и совест не дозволува да имаме прекин во работата и ќе продолжиме колку и да има
опасности и ризици и токму ова е еден од многуте примери што ги имаме е дека Кривичниот
законик треба да се донесе што поскоро бидејќи ние сме мета на напади буквално на кој бил човек,
ние мора да бидеме заштитени затоа што продолжува ова и се повторува, рече новинарот
Александар Тодески, кој е дел од нападнатата новинарска екипа на ТВ 24.

Снимателот од МИА, Аслан Вишко беше согласен дека законските измени треба што поскоро да се
направат со цел медиумските работници да бидат што позаштитени.

Љубиша Игнатов, снимател за ТВ 24 вчера во попладневните часови бил нападнат во скопската
населба Пржино, каде заедно со неговата новинарска екипа се обидел да сними прилог.
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Груевски почнува кампања за враќање на политичката сцена 01
Груевски со скандалозно омаловажување за Центарот за македонски јазик во Грција, имале за
нас звучно име, но никој не ги знаел; ЕУ, НАТО и соживотот за него се „ова-она“02

Две години после нападот врз Капитол Хил, 6 јануари уште повеќе мириса на 27 април
03

Вуду кокошките на колективниот транс ја пеат химната
04

Лажна е веста на „Вечер.мк“ дека Ковачевски не држи македонско знаме на ракометниот
спектакл во „Борис Трајковски“05
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Средба Пендаровски – Филипиду: Грција
нуди експертиза за преговорите со ЕУ
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Претседателот Стево Пендаровски денеска ги прими акредитивните писма на новоименуваната
амбасадорка на Хеленската Република во Република Северна Македонија, Софија Филипиду.

На церемонијата на предавање на акредитивните писма претседателот Пендаровски оцени дека со
потпишувањето на Преспанскиот договор, се создаде позитивна и конструктивна атмосфера во
односите меѓу двете држави. Во таа насока, претседателот Пендаровски изрази уверување дека
Република Северна Македонија ќе продолжи да биде активно посветена на имплементацијата на
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Преспанскиот договор и на натамошното продлабочување на соработката со Хеленската Република
и изрази очекување дека и грчката страна ќе продолжи да вложува напори во насока на
имплементација на Договорот, посебно во делот на проширувањето на правната рамка, која, како
што оцени претседателот Пендаровски, е значаен предуслов за натамошно јакнење на соработката
на билатерален план.

„Денес, Северна Македонија и Хеленската Република се сојузници во НАТО, двете држави ги
поврзува заедничката визија и посветеност за мир, стабилност, благосостојба и економски
просперитет во Регионот и во глобални рамки, како и блиските културни и хумани вредности, кои се
клучни елементи во градењето на побезбедна и попросперитетна иднина за нашите граѓани. Нашето
сојузништво во НАТО добива уште поголемо значење за целиот регион, во светло на руската воена
агресија врз Украина и бројните предизвици кои таа ги создава за сите земји во Европа, но и
пошироко. Во таа смисла, натамошната интеграција на Западниот Балкан во Европската Унија е
дополнителна гаранција за стабилноста и просперитетот на овој дел од Европа“, рече претседателот
Пендаровски, изразувајќи благодарност за гласната поддршка што Хеленската Република ја дава за
евроинтеграцијата на Северна Македонија.

Амбасадорката Филипиду оцени дека интензивирањето на билатералните средби на високо ниво е
доказ за зголеменото зближување меѓу двете држави.

„Грција е силно посветена на унапредување на севкупните односи и искреното пријателство со
Република Северна Македонија. Оттука, очекуваме интензивирање на напорите за целосно,
доследно и со добра волја спроведување на Договорот од Преспа. Ја поздравуваме Северна
Македонија за одржувањето на првата меѓу-владина конференција што го отвори патот на
европската интеграција. Грција отсекогаш ги поддржувала и промовирала европските амбиции на
Западен Балкан, вклучително и на Република Северна Македонија и е подготвена да ја обезбеди
својата експертиза за олеснување на процесот“, рече амбасадорката Филипиду.

НАЈНОВО

НАТО и ЕУ ветија зајакнување на поддршката за Украина

  JANUARY 10, 2023

Дир: Зајакнувањето на украинската противвоздушната одбрана подразбира деескалација

  JANUARY 10, 2023
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Мемоарите на принцот Хари конечно објавени, на тапет брат му Вилијам и поширокото
кралско семејство

  JANUARY 10, 2023

НАЈЧИТАНО

Груевски почнува кампања за враќање на политичката сцена 01
Груевски со скандалозно омаловажување за Центарот за македонски јазик во Грција, имале за
нас звучно име, но никој не ги знаел; ЕУ, НАТО и соживотот за него се „ова-она“02

Две години после нападот врз Капитол Хил, 6 јануари уште повеќе мириса на 27 април
03

Вуду кокошките на колективниот транс ја пеат химната
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04 Лажна е веста на „Вечер.мк“ дека Ковачевски не држи македонско знаме на ракометниот
спектакл во „Борис Трајковски“05
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