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Новинарските организации го осудија односот
на Бектеши кон новинарката од „Канал 5“

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 1 месец  - 2 февруари, 2023
Од Макфакс
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Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) и Советот за етика во медиумите на
Македонија (СЕММ) најостро го осудуваат односот на министерот за економија Крешник Бектеши
кој денеска за време прес конференција на недоличен, дрзок и неприфатлив начин искоментира
дека новинарката од Канал 5 телевизија Катерина Капкоска поставува прашања во име на
другите колеги новинари, наместо да одговори на конкретно прашање од јавен интерес.
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Добивај вести на вибер

Имено, станува збор за прашање поврзано со порастот на цената на природниот гас, поставено
од страна на колешката за време на прес во Владата, на чија покана медиумите одговориле со
своето присуство, Бектеши наместо соодветен одговор на прашање, на Капкоска и било
одговорено на следниот начин:

„Добра соработка невероватно имате со колегите. Значи, ви ги даваат нивните прашања што
сакаат да ги постават… но нема проблем…“

На истиот настан, новинарот Огнен Чанчаревиќ го осудува директно однесувањето на
министерот Бектеши, на што добива одговор од него дека новинарите се тука за да поставуваат
прашања, а не да даваат коментари.

„Не станува збор за изолиран случај, туку за негативен тренд на однесување кон новинари што
бележи пораст. Токму затоа, ЗНМ ќе ги извести партнерските организации, вклучувајќи ги и ОБСЕ,
Европската Федерација на новинари – ЕФН и Совет на Европа.

Државните функционери, се во служба на јавноста и не смее да постои ваков начин на
комуникација, кој е крајно несоодветен, непримерен, дрзок и навредлив кон новинарите, а со тоа
и кон целата јавност на која треба да и бидат пренесени информациите. Несоодветното
однесување со новинарите, кои играат важна улога во информирањето на јавноста, може да ја
поткопа довербата во носителот на јавната функција, како и во институцијата што ја
претставуваат. Ова може негативно да влијае на угледот и на поединецот и на организацијата,
што потенцијално ќе доведе до последици како што се губење на довербата на јавноста,
намалена јавна поддршка, па дури и формални санкции. Затоа е важно тие да се однесуваат на
начин кој е со почит и професионален однос кон новинарите, дури и во предизвикувачки
ситуации.
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ПОВРЗАНИ АРТИКЛИ:

Tweet

©Makfax.com.mk Доколку преземете содржина од оваа страница, во целост сте се согласиле со
нејзините Услови за користење.

Следејќи ги овие упатства, министерот може да се погрижи да се однесуваат на начин кој е
професионален и со почит кон новинарите, а истовремено и ефективно да ги соопштува нивните
пораки до јавноста“, велат од ЗНМ и СЕММ.

Само за потсетување, ова е четврт негативен испад на политичар кон новинари во изминатиот
период, а првите три беа на Димитар Ковачевски, Али Ахмети и вчерашниот случај во МОН, со
советникот на министерот Јетон Шаќири. Крајно време е функционерите да ја сфатат
сериозноста на својата позиција пред јавноста и да престанат со дирекни вербални напади и
инсинуации за професионалниот пристап кон работатa на новинарите.
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Град Скопје го распиша огласот со кој ќе ангажира приватни превозници за транспорт
на патници во градот, иако пред половина месец градоначалничката Данела Арсовска
тврдеше дека и без нив се може. Огласот е за 16 линии, и тоа со број 9, 11, 11А, 12, 19,
20, 22, 23, 45, 47А, 52, 54, 55, 61, 63 и 73. Отворањето на поднесените понуди ќе биде на

„Видов хер
мртви“: Исп
кој прв при
судирот на 
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крајот од март. Огласот пак е активен до 21 март. Критериумите за да бидат избрани се
возниот парк, човечките ресурси, логистиката, искуството.

Добивај вести на вибер

„Пакетите на линии утврдени во овој оглас се доделуваат за период до две години, со
можност за продолжување, но не повеќе од вкупно пет години. Постапката за
доделување на пакетите на линии и за давање дозволи за вршење линиски превоз на
патници во градот Скопје ќе ја спроведе Комисија формирана од градоначалникот на
Град Скопје. По завршување на постапката, градоначалникот донесува решение за
секоја линија од доделениот пакет Град Скопје и избраниот подносител на пријава

ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...

Списоците на корисници на финансиска
поддршка објавени на веб страната на
Министерството за труд и социјална политика

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 1 час  - 6 март, 2023
Од Макфакс
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Министерството за труд и социјална политика соопшти дека согласно Законот за
финансиска подршка на ранливи категории граѓани за справување со енергетската
криза, списоците на корисници на финансиска поддршка согласно овој закон се
објавени на веб страната на Министерството.

https://adserver.mk/revive-adserver/www/delivery/cl.php?bannerid=12308&zoneid=24&sig=63edd8aa80db995c1121c739b8778d815fba5ecde55a72f2afbb7968d5598f98&oadest=https%3A%2F%2Fford.mk%2F%2Fkuga-st-line-x
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Добивај вести на вибер

Паричните средства за корисниците на финансиска поддршка за справување со
енергетската криза, ќе бидат исплатени на 13.03.2023 година.

На веб страната на Министерството за труд и социјална политика се објавени
(корисници на правото на социјална сигурност на стари на лица, посебен додаток,
надоместок заради попреченост, корисници на надоместок за помош и нега од друго
лице со трајни промени во здравствената состојба без потреба од контролен преглед и
не користат право на надоместок заради попреченост, како и самохраните родители
кои се евидентирани корисници на гарантирана минимална помош)

ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...

Утре без струја делови на Карпош
МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 2 часа  - 6 март, 2023
Од Макфакс
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Од ЕВН Македонија АД известуваaт дека утре ( вторник ) без електрична енергија ќе
останат:
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Добивај вести на вибер

– во периодот од 08.00 до 14.00 часот, објектот на железничката станица во Ѓорче
Петров, а можен е и краток прекин во истиот временски интервал кај корисниците во
селата Злокуќани и Бардовци. ( општина Карпош )

ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...
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