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Државни медиј Политика објавио адресу становања власника АМГ Александра Родића,
и то у атмосфери језивог притиска режима на Курир, претњи смрћу породици Родић и
застрашивања наших новинара. Због тога компанија АМГ подноси кривичну пријаву
против овог листа и уреднице Љиљане Смајловић

  

БЕОГРАД - Притисци власти и режимских медија на Курир не јењавају!

  

  

Тако је државни медиј Политика у јучерашњем тексту „Зашто АИК банка сопствени
уговор назива спекулацијом“ објавила адресу становања власника и директора
компаније „Адрија медија група“ Александра Родића и тиме не само најгрубље угрозила
његову безбедност већ и прекршила закон, као и све етичке стандарде новинарства и
Кодекс новинара Србије! Објављивање личних података власника АМГ у Политици
утолико је страшније јер се дешава у атмосфери тортуре и освете Милошевићевог
министра информисања Александра Вучића , претњи смрћу породици Родић, праћења и
застрашивања наших новинара.  Чини се да се деведесете понављају јер је и тада гушио
медије.

  

Компанија АМГ ће због објављивања адресе становања Александра Родића поднети
кривичну пријаву против Политике и њене главне уреднице Љиљане Смајловић.

  

Слушкиња власти
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- Политика је показала да је поново слушкиња власти и да ни на који начин није „драгуљ
српског новинарства“, већ средство у рукама режима и безбедносних структура за
њихове прљаве игре и притисак на слободне медије. Перјаница удворичког новинарства
у време власти Слободана Милошевића, кад су објављивали здравствене картоне вођа
Отпора, данас се утркује да буде батина режима Александра Вучића, Милошевићевог
министра информисања, газећи основне етичке принципе, о којима главна уредница тих
новина Љиљана Смајловић другима дели лекције. „Адрија медија група“ тражи од
новинарских удружења и државних органа да хитно реагују - наводи се у саопштењу
АМГ.

  

Политика ову грешку није исправила ни у електронском издању, па се адреса власника
АМГ појавила и у другим медијима који су овај текст пренели. Одговорност за
објављивање личних података, поред Политике, сноси и Агенција за привредне регистре
(АПР), уколико се утврди да је Политика од њих добила спорна документа. Агенција је по
Закону о слободном приступу информација од јавног значаја и Закону о заштити
података о личности била дужна да анонимизира документ пре него што га изда
новинару.
  Питање за АПР

  

- Треба питати АПР зашто су издали документ новинару, а да нису сакрили личне
податке који се у њему налазе. Објављивање адресе становања је недопустиво и нема
циља због којих би се могла кршити та основна људска права - поручује Шабић.

  

Политика је у истом тексту објавила непотпуне и нетачне податке о кредиту који је АИК
банка дала Александру Родићу само да би урушила углед компаније АМГ и Курира.
Наиме, враћање овог кредита везује се само за једну фирму и тако лажно представља
да кредит није обезбеђен, иако се у уговору наводи да постоје три јемца, односно
солидарна дужника која ће вратити новац у случају да носилац кредита не може.
Солидарни дужници су два правна лица и сам Александар Родић, који враћање
позајмице гарантује својом целокупном имовином.

  

Текст писао уредник спортске рубрике

  

- Кад примарни дужник није у стању да измири дуг, солидарни дужници прихватају ту
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обавезу на себе. Ако текст у Политици своди враћање дуга на једног дужника, а наводе
се и солидарни, онда је то тенденциозан текст - закључује економиста Александар
Стевановић.

  

Занимљиво је и то да се и испод овог економског текста о кредитима АИК банке
потписао уредник спортске рубрике Политике Душан Телесковић.

  

Вукађин Обрадовић: Вучићева власт бруталнија од Милошевићеве         

  

Вукашин Обрадовић, председник НУНС, у интервјуу за портал Еспресо, каже да страхује
да би ова власт могла бити бруталнија од Милошевићеве:- Заиста постоје многе
сличности с периодом иза нас. Плашим се, међутим, да ће овог пута бруталност с којом
ће се ићи у кампањи превазилазити све оно што смо видели у Милошевићевом времену.
Овде је медијска политика ударац на човека, на породицу и све оно што би требало да
буде забрањено, а постоји само једно правило кад је потребно постићи одређени циљ -
да нема правила.

  

Љиљана Смајловић (УНС): Љиљана Смајловић из Политике прекршила закон

  

БЕОГРАД - Председница Удружења новинара Србије Љиљана Смајиловић признала је
да је дневни лист Политика, чија је уредница, прекршио етички кодекс објављивањем
личних података о власнику „Адрија медија групе“ Александру Родићу.Председница УНС
Љиљана Смајловић осудила је непрофесионализам листа Политика и себе као
уреднице. Она је у разговору за Курир истакла да је објављивање података погрешно.-
Па да ли је могуће? Зар нисмо прекрижили?! То је наравно погрешно, то уопште нисам
приметила. Био је договор да се сви лични подаци затамне - рекла је
Смајловићева.Уредница Политике потом се обратила Куриру обећавајући извињење у
данашњем броју.- Лични подаци се не смеју објављивати. Политика је у складу с тим
затамнила личне податке из уговора Александра Родића са АИК банком. Испоставило се
да смо на једном месту начинили превид и да смо омашком објавили један податак
господина Родића, због чега ће му се Политика у сутрашњем броју јавно извинити. Реч је
о ненамерној техничкој грешци. 

  

(Курир)

 3 / 4



 Курир: Слобин министар за информисање Вучић поново терорише медије
понедељак, 25 јануар 2016 14:17

  

 4 / 4


