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„Вака веќе не може“, новинарите им
возвратија на политичарите

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 2 недели  - 17 февруари, 2023
Од Макфакс
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ЗНМ и ССНМ денеска излегоа на протестен марш преку кој го изразија своето незадоволство од
нападите врз новинарите и снимателите, навредите и понижувањата од политичарите,
нелојалната конкуренција, небезбедните услови во кои работат новинарите, снимателите и
медиумските работници, лошата социо-економска состојба.

Добивај вести на вибер
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Tweet

Пред да почне маршот пред присутните се обрати претдседателот на ЗНМ, Младен Чадиковски.
Тој во името на новинарите упати порака до политичаите дека „вака веќе не може”.

„Законите важни за медиумите не се спроведуваат, јавните функционери имаат потценувачки
однос кон новинарите и снимателите. Државниот пиар им ја зема работата на новинарите, на
снимателите, на фоторепортерите, Владата создаде најголема редакција. Државните институции
и нивите директори имаат проблем да сфатат дека не е транспарентност кога со денови чекате
одговор, а добивате памфлет за објава. Локалните и регионалните медиуми работат на работ на
издржување. Безбедноста на новинарите не е на ниво на кое би сакале да биде“, изјави Младен
Чадиковски, претседател на ЗНМ.

Новинарската професија повеќе никој не ја почитува, нѐ потценуваат и нѐ навредуваат, но ние
нема повеќе да молчиме, рече претседателот на ССНМ, Павле Беловски.

„Не молчевме и кога проникнуваше новинарството, ни кога нѐ тепаа, затвораа, кога ги губевме
работните места. Создадовме џин што нема да молчи и нема да ја крие вистината“.

Тој додаде дека условите во кои работат новинарите мора да се подобрат бидејќи има
сѐ помалку кадар. Поради ниските плати и лошите услови, новинарите сѐ повеќе го напуштаат
новинарството.

Протестниот марш почна во 10.30 часот. Новинарите ќе се движат од Владата на РСМ до
Собранието на РСМ.
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МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 2 минути  - 6 март, 2023
Од Маја Илиевска-Пачемска
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Градоначалничката на Скопје, Данела Арсовска тврди дека денес распишаниот оглас
за 16 линии на кои очекува да се јават приватните превозници е ист со претходниот на
кој не се јави ниту еден приватен превозник оти бараа да им се исплати заостанатиот
долг од 1,5 милион евра. Арсовска, која со месеци кажуваше дека нема долг кон
приватните превозници, иако и УЈП го потврди, сега тврди дека е најдено решение и за
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тоа и уверува дека приватниците ќе бидат исплаќани на ист начин како што им се
плаќало изминатите 30 години.

Добивај вести на вибер

„Апсолутна причина за блокадите беа дел лични, а дел политички мотиви. Не сакам да
навлегувам во оние манипулации кои беа пласирани во јавноста, но таму има тековни
побарувања. Вие кога имате склучено договор, за тој договор имате авансно
фактурирање, тоа се недостасани обврски. За сето она кое што е тековно побарување
од новиот договор и она од претходниот договор јавните превозници и ЈСП изнајдоа
заеднички начин продолжуваат понатаму и тие обврски тековно ќе си бидат исплаќани

ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...

(Видео) Стојаноски: ЈО итно да отвори истрага
за надзорот вреден 22 милиона евра, менувани
се услови среде постапка

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 34 минути  - 6 март, 2023
Од Макфакс
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Три дена се изнесуваат сомнежи за местење тендер во висина од 22 милиона евра за
надзор врз изградбата на коридорите 8 и 10д, а ЈО молчи и токму затоа е ниска
довербата во правосудството, зошто има потреба со денови да се чека за тоа кога
станува збор за сомнежи за криминал во власта, оценува пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ,
Бојан Стојаноски.

Добивај вести на вибер
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ПРИКАЖИ ПОВЕЌЕ...

Арсовска, која можеше без приватни
превозници, распиша нов оглас, отворен е до
21 март

МАКЕДОНИЈА

Објавено пред 2 часа  - 6 март, 2023
Од Кристијан Ландов
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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
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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
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