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ЗНМ: Непримерно етикетирање на медиуми и од
премиерот Ковачевски

МАКЕДОНИЈА 16.01.2023. 16:21 Ми се допаѓа 1 Сподели

Праксата на непримерна комуникација за ра�отата на медиумите продолжува и
од претедателот на Владата.

По ваквото скандалозно однесување се огласија од ЗНМ, чиј став го

пренесуваме во продолжение:

На новинарско прашање дали премиерот Ковачевски ќе се огради од Ахмети во
контекст на изјавата дека етикетира медиуми, Ковачевски рече:

„Верувам дека господинот Ахмети таа изјава ја дал врз основа на факти и за

о�јаснување ќе тре�а да го прашате него. Бидејќи и за медиумите и јас имам мое
лично мислење, јас можам да дадам мое лично мислење како некои медиуми се
однесуваат. Што се однесува до мене можам да кажам дека во државата има

медиуми чија што уредувачка политика личи на компанија која што тргува со
енергенси, а има и медиум чија што уредувачка политика личи на партиски
сектор за комуникација”.

Доколку политичарите, јавните функционери сметаат дека одредени медиумски

содржини не се во согласност со Етичкиот кодекс на новинарите, можат да
поднесат претставка до медиумските саморегулативни тела односно Советот на
честа при ЗНМ и Советот за етика во медиумите на Македонија. Ваков наратив

инициран од страна на премиерот претставува сериозна форма на притисок кон
новинари и медиуми која служи истите да ги дискредитира но и да се одвратат да
се �ават со теми кои се од јавен интерес.

Ваков однос од страна на премиерот Ковачевски во најмала рака е

непрофесионален и крајно неприфатлив од причина што денеска реагиравме за
скандалозната изјава кон медиумите на неговиот коалициски партнер Ахмети.
Ваквата пракса на непримерна комуникација може да ја загрози �ез�едноста на

новинарите и медиумските ра�отници а со тоа да се поттикне цензура во
поширок контекст.

Потсетуваме дека јавните функционери и останатите претставници на Владата

тре�а да имаат повисок степен на толеранција кога имаат јавна критика за
нивната ра�ота а при тоа се исполнети професионалните стандарди на
новинарската професија.

СЛУШАЈ

https://lider.mk/kategorija/makedonija/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Flider.mk%2Fznm-neprimerno-etiketiranje-na-mediumi-i-od-premierot-kovachevski%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=433651274404224
https://liderfm.ipradio.mk/;?type=http&nocache=4559
https://lider.mk/


02/02/2023, 12:42 ЗНМ: Непримерно етикетирање на медиуми и од премиерот Ковачевски – Радио Лидер

https://lider.mk/znm-neprimerno-etiketiranje-na-mediumi-i-od-premierot-kovachevski/ 2/5

топ знм

  

# #

kupiprodaj.com - Онлајн пазар
Бесплатна достава за 1 ден, низ цела
Македонија. Купи облека, мебел,
масажери...

 ВЕСТИ

МАКЕДОНИЈА

02.02.2023. 11:41

Спасовски: Граѓаните можат да бидат сигурни –
никако нема да дозволиме навреди и
организација на понижување на македонската
држава и македонскиот народ

МАКЕДОНИЈА

02.02.2023. 10:56

Бугарскиот парламент усвои резолуција за
Македонија

МАКЕДОНИЈА

02.02.2023. 09:58

Бугарите од Македонија бараат одземање на
бугарските пасоши

МАКЕДОНИЈА

02.02.2023. 08:55

Грковска – Ескобар: Македонија е на правиот пат
да ги оствари своите цели и се смета за пример во
регионот

ПОВРЗАНИ

СЛУШАЈ

https://lider.mk/tema/top/
https://lider.mk/tema/znm/
https://lider.mk/trenchevska-nema-kratenje-na-rabotnichkite-prava-za-porodilnoto-otsustvo/
https://lider.mk/ssnm-rabotata-na-premierot-ne-e-da-ja-ocenuva-ureduvachkata-politika-na-mediumite/
https://eadsrv.com/textads_click.php?aid=13618&md5checksum=oeenre9j-F8j7UUXwlL5BVmsbESVgHYEmbAlVjXqA23JDNpi4-S9ziKrb9NCu03K-xHByXZZ3eY--AdmKHjva0YAQyWgEGgrixnh2-MootAy6Q24cV41iG0KuPJAd1BPZJHPfuNnVw846aaOwJdnW1YFLmrzCBI_PB3tj3dMSOV_OIMKYckv72mf5703c-GBDQh2s2d1yVldSUHzOM42S8CTXi4qo7GSUT0yKVRf065TLJOWcZfD9YWOe1dteZ5IGOtUc-0iXXGrLo_2TDXhbVsf-YERDcdCaVJzmY5JWv0,
https://eadsrv.com/textads_click.php?aid=13618&md5checksum=oeenre9j-F8j7UUXwlL5BVmsbESVgHYEmbAlVjXqA23JDNpi4-S9ziKrb9NCu03K-xHByXZZ3eY--AdmKHjva0YAQyWgEGgrixnh2-MootAy6Q24cV41iG0KuPJAd1BPZJHPfuNnVw846aaOwJdnW1YFLmrzCBI_PB3tj3dMSOV_OIMKYckv72mf5703c-GBDQh2s2d1yVldSUHzOM42S8CTXi4qo7GSUT0yKVRf065TLJOWcZfD9YWOe1dteZ5IGOtUc-0iXXGrLo_2TDXhbVsf-YERDcdCaVJzmY5JWv0,
https://eadsrv.com/textads_click.php?aid=13618&md5checksum=oeenre9j-F8j7UUXwlL5BVmsbESVgHYEmbAlVjXqA23JDNpi4-S9ziKrb9NCu03K-xHByXZZ3eY--AdmKHjva0YAQyWgEGgrixnh2-MootAy6Q24cV41iG0KuPJAd1BPZJHPfuNnVw846aaOwJdnW1YFLmrzCBI_PB3tj3dMSOV_OIMKYckv72mf5703c-GBDQh2s2d1yVldSUHzOM42S8CTXi4qo7GSUT0yKVRf065TLJOWcZfD9YWOe1dteZ5IGOtUc-0iXXGrLo_2TDXhbVsf-YERDcdCaVJzmY5JWv0,
https://easyplatform.com/?utm_source=Rotator_symbol&utm_medium=textads
https://eadsrv.com/displayads_click.php?md5checksum=WVj8npDFFdYGVDzZaJQvvWp14pTT4JpdXxJmePhnr3lxa9dBjC9k_lcltB34WpiklND_kPoWwbNg6sh4WZ-V80e2QS3zV-p-F7n3KWlJsVWdWCMs8DnK10tJ6lw7Z59WXfmQOvo47xoj-NATlpLYWod3MvBIPshu1KAfVVGnMEgqu-zudNznWNkb5v4xtXD3CvRIJQPeLsCwCp4nzOvBBPPEuoHi7Q1u9BqO3XYUdfMHoENVze8HV6AJOJhy_keuKURM9OXBpMGOclGuKE3ZQOHSI85QsA97UYWZs_wjahU,
https://easyplatform.com/?utm_source=Rotator_symbol&utm_medium=displayads
https://ireklama.mk/ad/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=604__zoneid=108__cb=b93bdaa3a4__oadest=http%3A%2F%2Fhypermen.mk%2F
https://lider.mk/spasovski-gragjanite-mozat-da-bidat-sigurni-nikako-nema-da-dozvolime-navredi-i-organizacija-na-ponizuvanje-na-makedonskata-drzava-i-makedonskiot-narod/
https://lider.mk/bugarskiot-parlament-usvoi-rezolucija-za-makedonija/
https://lider.mk/bugarite-od-makedonija-baraat-odzemanje-na-bugarskite-pasoshi/
https://lider.mk/grkovska-eskobar-makedonija-e-na-praviot-pat-da-gi-ostvari-svoite-celi-i-se-smeta-za-primer-vo-regionot/
https://liderfm.ipradio.mk/;?type=http&nocache=4559
https://lider.mk/


02/02/2023, 12:42 ЗНМ: Непримерно етикетирање на медиуми и од премиерот Ковачевски – Радио Лидер

https://lider.mk/znm-neprimerno-etiketiranje-na-mediumi-i-od-premierot-kovachevski/ 3/5

НАЈНОВИ ВЕСТИ
ПРЕД 14 МИН.

Малолетничка прегазена од автомобил во Арачиново

ПРЕД 15 МИН.

Потпишан договорот со консултантот за изградба на новите автопати на коридорите 8 и 10-д

ПРЕД 1 ЧАС

Спасовски: Граѓаните можат да бидат сигурни – никако нема да дозволиме навреди и организација на понижување на македонската
држава и македонскиот народ

ПРЕД 1 ЧАС

Тешката сообраќајка кај Стража создаде километарска колона

ПРЕД 2 ЧАСА

Бугарскиот парламент усвои резолуција за Македонија

ПРЕД 2 ЧАСА

Со сослушување на вештаци кои го изготвија супервештачењето, во Кривичен продолжи судењето за „Ласкарци“

ПРЕД 3 ЧАСА

Бугарите од Македонија бараат одземање на бугарските пасоши

ПРЕД 3 ЧАСА

Австралија ја менува банкнотата од пет долари со ликот на покојната кралица Елизабета

ПРЕД 3 ЧАСА

Ван ден Берг: ЕУ го губи кредибилитетот со двојните аршини кон Бугарите во Македонија и кон Македонците во Бугарија

ПРЕД 3 ЧАСА

Киев: Русија планира нова офанзива за 24 февруари

ОСТАНАТИ ВЕСТИ ОД 

МАКЕДОНИЈА МАКЕДОНИЈА

МАКЕДОНИЈА

СЛУШАЈ

https://eadsrv.com/displayads_click.php?md5checksum=rFCwi3QiX_gS4pSx_L2F2nupgp0RuTlg0zIxuTcunBm41UU5_r8iGn20kT9p_eathlEGz_arDzScJUwcDaZU6vkplqMUNphYDqu6EeGqLmcsmHBmK6sV1x5zCOAqfobC5aKYNcTv4vgnACVUmE6uWvHeYY_5JMz6vd3uDgCVZhuzv0IYZHSOaomRhMCt1rvPTTYlHbDzUbGx-YsIGS_7nQsgWQXjmvOXsulI5bG5ybVnZAQEuVV1hi7NfeM8mTeolZK9qSPKGBhdJDt5F200Cw31gg0rwjt4-Q9DBGilzyc,
https://easyplatform.com/?utm_source=Rotator_symbol&utm_medium=displayads
https://lider.mk/maloletnichka-pregazena-od-avtomobil-vo-arachinovo/
https://lider.mk/potpishan-dogovorot-so-konsultantot-za-izgradba-na-novite-avtopati-na-koridorite-8-i-10-d/
https://lider.mk/spasovski-gragjanite-mozat-da-bidat-sigurni-nikako-nema-da-dozvolime-navredi-i-organizacija-na-ponizuvanje-na-makedonskata-drzava-i-makedonskiot-narod/
https://lider.mk/teshkata-soobrakjajka-kaj-straza-sozdade-kilometarska-kolona/
https://lider.mk/bugarskiot-parlament-usvoi-rezolucija-za-makedonija/
https://lider.mk/so-soslushuvanje-na-veshtaci-koi-go-izgotvija-superveshtachenjeto-vo-krivichen-prodolzi-sudenjeto-za-laskarci/
https://lider.mk/bugarite-od-makedonija-baraat-odzemanje-na-bugarskite-pasoshi/
https://lider.mk/avstralija-ja-menuva-banknotata-od-pet-dolari-so-likot-na-pokojnata-kralica-elizabeta/
https://lider.mk/van-den-berg-eu-go-gubi-kredibilitetot-so-dvojnite-arshini-kon-bugarite-vo-makedonija-i-kon-makedoncite-vo-bugarija/
https://lider.mk/kiev-rusija-planira-nova-ofanziva-za-24-fevruari/
https://lider.mk/spasovski-gragjanite-mozat-da-bidat-sigurni-nikako-nema-da-dozvolime-navredi-i-organizacija-na-ponizuvanje-na-makedonskata-drzava-i-makedonskiot-narod/
https://lider.mk/bugarskiot-parlament-usvoi-rezolucija-za-makedonija/
https://lider.mk/kategorija/makedonija/
https://liderfm.ipradio.mk/;?type=http&nocache=4559
https://lider.mk/


02/02/2023, 12:42 ЗНМ: Непримерно етикетирање на медиуми и од премиерот Ковачевски – Радио Лидер

https://lider.mk/znm-neprimerno-etiketiranje-na-mediumi-i-od-premierot-kovachevski/ 4/5

ПОДКАСТ

ИНТЕРВЈУ СО БОРЈАН
ЈОВАНОВСКИ: Левица
спроведува руско сценарио в…
01.02.2023. 10:06

ПОДКАСТ

(ВИДЕО) Поднесен предлог
закон за ослободување на
осудените за 27-ми април –…
26.01.2023. 09:48

ПОДКАСТ

(ВИДЕО) Политички сеир: Шеш
беш – емисија од другата
страна на политиката
25.01.2023. 22:26

Спасовски: Граѓаните можат да бидат сигурни –
никако нема да дозволиме навреди и
организација на понижување на македонската02.02.2023. 11:41

Бугарскиот парламент усвои резолуција за
Македонија
02.02.2023. 10:56

МАКЕДОНИЈА

Бугарите од Македонија бараат одземање на
бугарските пасоши

02.02.2023. 09:58

МАКЕДОНИЈА

Ван ден Берг: ЕУ го губи кредибилитетот со
двојните аршини кон Бугарите во Македонија и
кон Македонците во Бугарија
02.02.2023. 09:45

МАКЕДОНИЈА

Грковска – Ескобар: Македонија е на правиот
пат да ги оствари своите цели и се смета за
пример во регионот

02.02.2023. 08:55

МАКЕДОНИЈА

„Криминалот на Ковачевски, Ахмети и високите
владини функционери од Македонија направија
најкорумпирана земја, заедно во друштво со
Суринам, Индија и Тунис“
02.02.2023. 08:48

МАКЕДОНИЈА

Стојановиќ: Суспендирани се уште тројца
вработени во „Идризово“ за бегството на
Мемети

01.02.2023. 22:34

МАКЕДОНИЈА

Стоилковски: Влегувањето на Алијанса на
Албанците во владата на СДСМ и ДУИ е за
ухлебување на партиското членство и личните
интереси на Таравари
01.02.2023. 22:15

ПОДКАСТ

ИМПРЕСУМ  МАРКЕТИНГ  КОНТАКТ  ЗА GENERAL HERALDING

СЛУШАЈ

https://lider.mk/intervju-so-borjan-jovanovski-levica-sproveduva-rusko-scenario-vo-makedonija/
https://lider.mk/video-podnesen-predlog-zakon-za-osloboduvanje-na-osudenite-za-27-mi-april-dzambaski-treba-da-bide-uapsen/
https://lider.mk/politichki-seir-shesh-besh-emisija-od-drugata-strana-na-politikata/
https://lider.mk/spasovski-gragjanite-mozat-da-bidat-sigurni-nikako-nema-da-dozvolime-navredi-i-organizacija-na-ponizuvanje-na-makedonskata-drzava-i-makedonskiot-narod/
https://lider.mk/bugarskiot-parlament-usvoi-rezolucija-za-makedonija/
https://lider.mk/bugarite-od-makedonija-baraat-odzemanje-na-bugarskite-pasoshi/
https://lider.mk/van-den-berg-eu-go-gubi-kredibilitetot-so-dvojnite-arshini-kon-bugarite-vo-makedonija-i-kon-makedoncite-vo-bugarija/
https://lider.mk/grkovska-eskobar-makedonija-e-na-praviot-pat-da-gi-ostvari-svoite-celi-i-se-smeta-za-primer-vo-regionot/
https://lider.mk/kriminalot-na-kovachevski-ahmeti-i-visokite-vladini-funkcioneri-od-makedonija-napravija-najkorumpirana-zemja-zaedno-vo-drushtvo-so-surinam-indija-i-tunis/
https://lider.mk/stojanovikj-suspendirani-se-ushte-trojca-vraboteni-vo-idrizovo-za-begstvoto-na-memeti/
https://lider.mk/stoilkovski-vleguvanjeto-na-alijansa-na-albancite-vo-vladata-na-sdsm-i-dui-e-za-uhlebuvanje-na-partiskoto-chlenstvo-i-lichnite-interesi-na-taravari/
https://lider.mk/znm-neprimerno-etiketiranje-na-mediumi-i-od-premierot-kovachevski/?cat=333
https://lider.mk/impresum/
https://lider.mk/marketing/
https://lider.mk/kontakt/
https://lider.mk/za-general-heralding/
https://liderfm.ipradio.mk/;?type=http&nocache=4559
https://lider.mk/


02/02/2023, 12:42 ЗНМ: Непримерно етикетирање на медиуми и од премиерот Ковачевски – Радио Лидер

https://lider.mk/znm-neprimerno-etiketiranje-na-mediumi-i-od-premierot-kovachevski/ 5/5

Copyright © 2021 General Heralding. All rights reserved.

      
СЛУШАЈ

https://www.facebook.com/radiolider107.4
https://twitter.com/lider107_4fm
https://www.instagram.com/lider107.4fm/
https://www.youtube.com/channel/UCWIv49Tn2iIBsqQGKMIvC4w/videos
https://liderfm.ipradio.mk/;?type=http&nocache=4559
https://lider.mk/

