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Мрежа за истраживање криминала и корупције (КРИК) саопштила је данас да је дневни
лист „Српски телеграф“ лажно оптужио новинаре тог портала да су пратили невенчану
супругу Предрага Малог, поткрепљујући своју тврдњу снимцима на којима није новинар
КРИК-а. У саопштењу КРИК-а се наводи да је „Српски телеграф“ откриће КРИК-а о
наводним коруптивним везама брата министра финансија Синише Малог представио
јавности као напад на председника Србије Александра Вучића, а тај текст су пренели и
портали Б92, "Курир", "Ало" и "Пинк".

  

  

"У чланку под насловом 'Како се реализује план за слом власти и председника Србије:
Вучића руше и преко беба' лажно се наводи да су новинари КРИК-а невенчану супругу
Предрага Малог спопали насред улице и пратили је до улаза у зграду.Таблоид је уз
текст објавио и снимке сигурносних камера који наводно приказују како је новинар
КРИК-а прати. На снимцима, међутим, није новинар КРИК-а већ непозната особа која
није део наше редакције", навео је КРИК.

  

Редакција КРИК-а наводи да су у понедељак објавили сазнање да Предраг Мали, брат
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министра финансија Синише Малог, већ неколико година користи аутомобил и стан
компанија које добијају уносне државне послове изградње, што су стручњаци оценили
као могућу трговину утицајем.

  

Тај портал је навео да су се кампањи против КРИК-а придружили и други попут Зоране
Михајловић, Горана Весића, Мирослава Лазанског, Војислава Шешеља, Николе
Никодијевића, Милоша Вучевића, Дубравке Филиповски и Нина Брајовића.

  

Стигле претње преко друштвених мрежа

  

КРИК је додао да та кампања угрожава њихову безбедност и да су већ данас почеле да
стижу претње редакцији преко друштвених мрежа. 

  

КРИК наводи да се придржава највиших новинарских стандарда и поштује права особа о
којима извештава, као и права чланова њихових породица.

  

"Новинари КРИК-а јесу посетили зграду у којој живи Предраг Мали, али са његовом
невенчаном супругом нису разговарали, нити је пратили. Зграду су посетили са
циљем да се увере да Мали и даље вози 'ауди а6', који су му уступили бизнисмени
Иван Бошњак и Стојан Вујко преко њихове фирме 'Миленијум тим', о чему смо јуче
објавили истраживачку причу. У причи смо открили да је Предрагу Малом, осим
аутомобила, уступљен и стан у власништву ових бизнисмена, у коме је живела његова
тадашња девојка", наводи овај портал.

  

Подсећају да се слично догодило и 2016. године када је таблоид „Информер“ како кажу
лажима нападао редакцију КРИК-а због истраживања имовине Александра Вучића.
Крик наводи да су тада утврдили да су њихове новинаре тада пратили припадници
Безбедносно-информативне агенције (БИА) која је таблоиду достављала информације и
фотографије.

  

УНС осудио претње и позвао медије на уздржаност
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Удружење новинара Србије осудило је данас претње које је портал КРИК добио пошто
је објавио текст о наводним коруптивним везама брата министра финансија Синише
Малог са фирмом "Миленијум тим". УНС је позвао медије на уздржаност од
политизације истраживачких текстова и навео да је право медија да истражују теме
од јавног интереса.

  

УНС још једном подсећа да јавне личности имају мањи степен заштите приватности од
обичних грађана, а са њима повезане личности могу да деле њихову судбину само
уколико имају сазнања од значаја за јавност и тему коју новинари истражују. УНС, како
се наводи, позива медије да се уздрже од политичких злоупотреба којима су изложени и
да професионално извештавају проверавајући све чињенице и поштујући одредбе
Кодекса новинара Србије, нарочито оне које се односе на децу.

  

НУНС: Напади још један у низу бруталних притисака на новинаре

  

Независно удружење новинара Србије упозорило је да су напади таблоида и државних
функционера на истраживачки портал КРИК, још један у бескрајном низу, како је
наведено, бруталних притисака на новинаре последњих година, који су засновани на
лажним и тендециозним тврдњама, као и да су након тих оптужби упућене претње
новинарима КРИК-а преко друштвених мрежа.

  

НУНС је навео у саопштењу да су напади на КРИК засновани на "исконструисаним
оптужбама" и пружио пуну подршку новинарима те редакције у даљем раду на
разоткривању криминала и корупције.

  

НУНС је навео и да су се оптужбама да су новинари КРИК-а државни непријатељи
потом придружили и функционери Зорана Михајловић, Горан Весић, Мирослав
Лазански, Никола Никодијевић, Милош Вучевић и Дубравка Филиповски.

  

(Крик)
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