
Ђорђе Вукадиновић: Ако је, кад треба извештавати о несрећи, Београд на води „приватни посед“, шта је радио читав државни врх на челу с Вучићем на свечаном усељењу првих „станара“ у овај објекат?
петак, 14 септембар 2018 22:28

Новинарским екипама обезбеђење градилишта „Београда на води“ данас није дозволило
да сниме место 
несреће где су трагично страдала двојица мушкараца, уз 
образложење да је у питању „приватни посед“.

  

  

Поред медијских удружења, на ово је реаговао и уредник НСПМ и народни посланик
Ђорђе Вукадиновић.

  

„Интересантно. Када треба извештавати о несрећи, БГ на води је 'приватни посед'.
А када треба сликати полагање камена темељца и свечано отварање, онда је
'пројекат од стратешког и националног значаја'?!“, написао је на твитеру
Вукадиновић.
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Подсећања ради, око читавог овог контроверзног пројекта се од самог почетка дизала
огромна медијска помпа. Од почетних планова о изградњи „Београда на води“, преко
полагања камена темељца, па све до усељавања „првих станара“ новинари су били више
него добродошли да (позитивно) извештавају, посебно када би ту били присутни и
градски и државни функционери, који се нимало не би либили да се сликају и дају
изјаве.

  

„Ако је Београд на Н2О 'приватни посед', шта је радио читав државни врх, на челу
са премијером-председником Вучићем, на свечаном усељењу првих 'станара' у овај
објект? И зашто се пола града тумба, руши, помера, а две станице премештају ради
реализације тог приватног пројекта?“, питао је Вукадиновић.

  
  

Ако је Београд на Н2О "приватни посед", шта је радио читав државни врх, на челу са
премијером-председником Вучићем, на свечаном усељењу првих "станара" у овај објект?
И зашто се пола града тумба, руши, помера, а две станице премештају ради реализације
тог приватног пројекта?

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) September 14, 2018    

(НСПМ)

  

Видети још:

  

Медијска удружења: Обезбеђење "Београда на води" новинарским екипама
забранило да сниме место погибије два радника јер у питању "приватни посед"

  

Погинула два радника на градилишту "Београд на води", пали са висине од 50
метара, лекари могли само да констатују смрт

 3 / 4

https://twitter.com/djordjenspm/status/1040556972913901568?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.nspm.rs/hronika/uns-obezbedjenje-beograda-na-vodi-novinarskim-ekipama-zabranilo-da-snime-mesto-pogibije-dva-radnika-jer-u-pitanju-privatni-posed.html
http://www.nspm.rs/hronika/uns-obezbedjenje-beograda-na-vodi-novinarskim-ekipama-zabranilo-da-snime-mesto-pogibije-dva-radnika-jer-u-pitanju-privatni-posed.html
http://www.nspm.rs/hronika/poginula-dva-radnika-na-gradilistu-beograd-na-vodi-pali-sa-visine-od-50-metara-lekari-mogli-samo-da-konstatuju-smrt.html
http://www.nspm.rs/hronika/poginula-dva-radnika-na-gradilistu-beograd-na-vodi-pali-sa-visine-od-50-metara-lekari-mogli-samo-da-konstatuju-smrt.html
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Вучић свечано отворио зграду у "Београду на води": Прва победа на овој реци
коју смо данас освојили; хвала шеику Мухамеду бин Заједу

  

Александар Вучић и Мухамед Алабар поставили камен темељац за "Београд на
води"; Вучић - Почиње нова епоха за Београд и Србију

  

Александар Вучић и Мухамед ел Абар свечано представили макету "Београда на
води"
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