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Поддршка на ЗНМ за маршот за од�рана на новинарското достоинство
упати мрежата Без�едни новинари (SafeJournalists), која претставува повеќе
од 8 200 медиумски професионалци во Западен Балкан. Во заедничко
соопштение поддршка за маршот и честитки за 77 годишнинатата до ЗНМ
кое е членка на оваа мрежа изразија здруженијата на новинари на Косово,
Босна и Херцеговина, Хрватска, Ср�ија, како и Синдикатот на медиуми на
Црна Гора.

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 # НОВИНАРСКИ МАРШ

Ние стоиме рамо до рамо со нашите македонски колеги во

нивните напори да го кренат гласот за: итно донесување и

спроведување на законите кои се важни за правата на

новинарите и ра�отата на медиумите и нивното доследно

спроведување, ставање крај на државниот ПР што може да

го наруши јавниот интерес, почитувајќи ги ра�отничките

права и �ез�едноста на медиумските ра�отници при

вршењето на нивните професионални должности на

национално и локално ниво во Репу�лика Македонија. 

Ќе останеме посветени на почитувањето на состој�ата на

правата на новинарите и состој�ата на сло�одата на

медиумите во оваа земја. Воедно, сакаме да ја честитаме

77-годишнината на ЗНМ и ги поздравуваме нивните

посветени напорите за од�рана на новинарското

достоинство на македонските новинари и медиумски

ра�отници, стои во нивното соопштение.

Like 0

  

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ

ЗНМ, ССНМ и СЕММ: За јавни наративи што стимулираат омраза и агресија, мора да има
одговорност

ВМРО ДПМНЕ го поддржа протестот на новинарите: Да се тргнат стегите на слободната мисла и
изразување, власта е изворот на цензурата

Во петок марш за одбрана на новинарското достоинство
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НАЈНОВО / МАКЕДОНИЈА

Неприфатливо е на карневалот во Струмица да има маска со ликот на Хитлер, реагираат од Еврејската заедница во
Македонија

МТСП ги објави списоците: Парите за справување со енергетската криза ќе бидат исплатени на 13 март

Стојаноски: Обвинителството итно да отвори истрага за надзорот вреден 22 милиони евра

Ние постапивме соодветно, Бугарија намерно го исполитизира случајот Пендиков, вели Спасовски

Се асфалтираат улици: Охрид полека се подготвува за летната сезона

Наставата ќе се одвива непрекинато, МВР ќе го проценува ризикот и ќе постапува според заканата

Дуќанот на Груби се продава за 700 евра квадрат

Спасовски: ИП-адресите за лажните дојави водат кон Иран и Русија
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 Стојаноски: Обвинителството итно да отвори истрага за надзорот вреден 22 милиони евра

Наставата ќе се одвива непрекинато, МВР ќе го проценува ризикот и ќе постапува според заканата

 Дуќанот на Груби се продава за 700 евра квадрат
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Безбедноста на граѓаните не се
гарантира со реклами на Фејсбук,

туку со конкретни чекори

Денеска ќе биде распишан нов
повик за приватни превозници

НАЈНОВИ ВЕСТИ

Вечерва имаме полна Месечина во Девица, а овие 4 знаци ќе имаат посебно важен период

Неприфатливо е на карневалот во Струмица да има маска со ликот на Хитлер, реагираат од Еврејската заедница во
Македонија

Граѓаните на Босна тонат во сиромаштија: Преживуваме со пет евра дневно

МТСП ги објави списоците: Парите за справување со енергетската криза ќе бидат исплатени на 13 март

Ние постапивме соодветно, Бугарија намерно го исполитизира случајот Пендиков, вели Спасовски

TikTok се соочува со забрани и блокирања низ Европа

 Се асфалтираат улици: Охрид полека се подготвува за летната сезона

Специјална награда за „Кајмак“ на Фестивалот во Португалија

Грци го нападнале свештеникот Царкњас, ОМД бара гонење на сторителите
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Во Скопје ќе се одржи првата конференција „Чувари на мудроста“

 Неделник   Архива

Маркетинг /  Импресум /  Контакт
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