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 Удружење новинара Србије (УНС) протестовало је због тога што је обезбеђење
градилишта "Београда на води" новинарским екипама забранило да сниме место
погибије два радника и затражило од одговорних да обезбеде несметан рад и
извештавање новинарима.

  

  Како су пренели медији, новинарским екипама обезбеђење градилишта данас није
дозволило да сниме место догађаја са образложењем да је у питању "приватни посед".  

УНС је у саопштењу истакао да је погибија два радника на градилишту "Београда на
води" догађај од јавног интереса и да Закон о јавном информисању и медијима прописује
да нико, па ни приватно обезбеђење, не сме да ограничава рад новинара и слободу
јавног информисања.

  
  

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
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тог приватног пројекта?

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) September 14, 2018    

НУНС: Нико не сме да спречава новинаре да извештавају са места несреће

  

Независно удружење новинара Србије (НУНС) затражило је да се најхитније утврди по
чијем налогу је обезбеђење градилишта „Београда на води“ забранило данас
новинарским екипама да сниме место погибије два радника.

  

Такође, НУНС захтева да се новинарима омогући да несметано раде свој посао
извештавања о околностима трагичне несреће на градилишту.

  

НУНС је у саопштењу навео да погибија радника на градилишту „Београда на води“ јесте
важна тема од јавног интереса и зато нико не сме да спречава рад новинара.

  

Новинарским екипама обезбеђење градилишта није дозволило да сниме место догађаја
са образложењем да је у питању „приватни посед“.

  

РасКРИКавање: Са сајта Б92 нестала вест да су новинари удаљени са градилишта

  

Вест да је обезбеђење градилишта Београда на води где су јутрос погинула двојица
радника удаљило репортерку Прве телевизије са лица места под изговором да је у
питању „приватан посед“ скинута је са сајта Б92 недуго након објаве.

  

У вести коју можете прочитати на овом линку , између осталог су наведене и
незваничне информације да погинули радници нису имали адекватну опрему.

  

У међувремену, вест је скинута, али се сам видео, без пратећег текста, још увек налази
на сајту Б92.
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https://twitter.com/djordjenspm/status/1040556972913901568?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.raskrikavanje.rs/upload/180914-B92.pdf


Медијска удружења: Обезбеђење "Београда на води" новинарским екипама забранило да сниме место погибије два радника јер у питању "приватни посед"
петак, 14 септембар 2018 15:26

  

На питања Раскрикавања  зашто је вест скинута са сајта директорка wеб портала
Б92.нет Јасмина Копривица до објављивања овог текста није одговорила.

  

(Агенције - Раскрикавање )

  

Видети још: 

  

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

  

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?
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