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Укупно пет медија у Србији добило је упозорење пред тужбу од компаније ГИМ, уколико
се икада више буду њеним пословањем. Поред Данаса, ту су Н1, недељници НИН и
Недељник, и Балканска истраживачка мрежа (БИРН).

  

  

Нико од уредника пет медија неће због упозорења изнетих у допису ГИМ-а престати да
се бави афером Крушик, сматрајући да допис представља покушај застрашивања медија.

  

Такође, стручњаци за право са којима смо разговарали сматрају да захтев ГИМ-а да се
не бавимо њиховим пословањем нема утемељење у закону, иако нам је из адвокатске
канцеларије ГИМ предочено да кршимо десетак међународних и домаћих закона,
одајемо пословне тајне компаније али и угрожавамо безбедност републике Србије.

  

У бројним законима које су нам адвокати приватне компаније која тргује наоружањем
навели, цитирали су одредбе које се односе на пословну тајну, међутим, изоставили су
оне делове који истичу да се пословном тајном не може сматрати нешто што указује на
криминал, корупцију и кршење закона.

  

О овоме смо покушали да разговарамо са адвокатом Драганом Нинковићем, који је
послао дописе редакцијама у име ГИМ-а. Нажалост, наши покушаји су остали без успеха.
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Нинковић се прекјуче није јавио Данасу иако смо његовој секретарици оставили контакт,
а јуче се јавио на мобилни, захваливши се на позиву и кратко рекавши да је у гужви и да
не може да разговара. Питање које смо успели да му поставимо је било зашто у допису
које је послао медијима поред одредби о кршењу пословне тајне није навео и оне које се
односе на допуштење да се пословна тајна крши, уколико је то у јавном интересу,
односно ако се открије корупција или нека друга криминална радња.

  

Нинковића смо желели да питамо и због чега у име ГИМ-а оптужује медије да
угрожавају безбедност Републике Србије, када о томе треба да брину државни органи.

  

Исто питање желео је да му постави и уредник БИРН-а Слободан Георгиев, такође
безуспешно, јер му Нинковић није одговарао на позиве.

  

– Наравно да допис неће утицати на наш рад. Ми пишемо о Крушику и свим компанијама
везаним за ту аферу. И не намеравамо да одустанемо. Служимо народу – поручио је
Георгиев.

  

Правна помоћ Данасу

  

Уз поруку „држите се“, адвокат Јовица Тодоровић понудио нам је бесплатну правну
помоћ уколико ГИМ покрене процес против нас.

  

– Буде ли требало, Данас ће, наравно про боно, са моје стране, и не малог броја мојих
колега, пружити сву правну и адвокатску помоћ – поручио је Тодоровић.

  

Уједињени фантоми: Власт нервозна због афера

  

Београд – Примитивно и надмено обраћање министра просвете Младена Шарчевића
новинарки телевизије Н1 Јелени Мирковић срамота је за Владу и државу у којој човек
таквог речника и понашања управља ресором просвете, саопштио је данас Покрет
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уједињених фантома. У саопштењу се наводи да је „Шарчевићево брецање због питања
које му се не свиђа, а затим и кочијашко обраћање новинарки агенције Фонет Весни
Вујић, само један у низу учесталих ниподаштавајућих наступа највиших представника
власти према медијима који одбијају да буду послушници и подрепаши Вучићеве
криминалне булументе која је окупирала државу“. Како се наводи, „последњих неколико
дана сведоци смо кампање власти против недељника НИН, дневног листа Данас и
телевизије Н1 а опасна агресија на преостале слободне медије је у успону и то показује
да је власт постала јако нервозна због афера које се нагомилавају и више не могу да се
сакрију од јавности“. Д. Д.

  

(Данас)
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