Dan, Društvo, 15. jun 2014.

Odluka ombudsmana
U skladu sa Poslovnikom o radu zaštitnika prava čitalaca "Dana" i primjenom Kodeksa novinara
Crne Gore, a povodom žalbe ministra održivog razvoja i turizma u Vladi Crne Gore, gospodina Branimira
Gvozdenovića, ombudsman "Dana" je 10.6.2014. godine donio
ODLUKU
kojom se usvaja žalba ministra razvoja i turizma, gospodina Branimira Gvozdenovića, izjavljena na tekst
"Milionska korupcija u poslovima sa Gvozdenovićem", koji je "Dan" objavio u broju od
28. maja tekuće godine.
OBRAZLOŽENjE
Elektronskim putem, 4.6.2014. godine, ombudsmanu "Dana" obratio se žalbom ministar održivog
razvoja i turizma u Vladi Crne Gore, gospodin Branimir Gvozdenović, povodom teksta "Milionska
korupcija u poslovima sa Gvozdenovićem", koji je "Dan" objavio u broju od 28. maja tekuće
godine. Pomenutom žalbom, koju je sjutradan, sa istom sadržinom, ombudsmanu dostavio i poštom, ministar
je ispunio sve kriterijume iz člana 3. Poslovnika o radu zaštitnika prava čitalaca "Dana", pa se
žalba kao formalno uredna mogla uzeti u razmatranje, što je ombudsman i učinio. Iako nije bio obavezan,
ministar je ombudsmanu dostavio i reagovanje, koje je, kako je kazao, u redukovanoj verziji,
"Dan" objavio 29. maja.
U žalbi ministar Gvozdenović je naveo da se tekstom "Milionska korupcija u poslovima sa
Gvozdenovićem" pokušava obmanuti javnost dovođenjem u vezu njegove ličnosti i Ministarstva održivog
razvoja i turizma, kao resora u Vladi Crne Gore koje je vodio u prethodnom periodu, sa postupkom
pravosudnih organa Republike Italije protiv Korada Klinija, bivšeg ministra za zaštitu životne sredine. Takvo
povezivanje njegovog imena i Ministarstva održivog razvoja i turizma sa predmetnim slučajem, ministar je
označio kao "krajnje zlonamjerno i neutemeljeno", a pisanje "Dana" kao
"neetičko i nezakonito". Zato je od ombudsmana zatražio da o podnesenoj žalbi odluči na pravi
način i o tome informiše crnogorsku javnost, a novinare i urednike "Dana" upozori na kršenje
Zakona o medijima i Kodeksa novinara, i to njegovih načela 1,2,3,4,5,6 i 10.
Prilikom odlučivanja o žalbi ministra Gvozdenovića, ombudsman se najprije, kako to zahtijeva Poslovnik o
njegovom radu, obratio uredništvu "Dana", od koga je dobio odgovor da "u pomenutom
tekstu nigdje nije ni u aluziji naznačeno bilo kakvo krivično djelo za ministra Branimira Gvozdenovća, već da
je treće lice sklapajući poslove sa državnim organom u čije je ime ugovor potpisivao Gvozdenović, učinilo
korupciju za koju ga tereti tužilaštvo Italije".
Ponuđeno objašnjenje za obmudsmana je donekle prihvatljivo, posebno zato što je više nego siguran da ni
novinar ni uredništvo "Dana" nijesu imali namjeru da naškode ministru i pripišu mu ono što on nije
učinio. Ni u ovom ni ijednom drugom slučaju, to jednostavno nije i ne može biti njihov manir. To što se ipak,
mogao prividno stvoriti jedan takav zaključak, posledica je jednostavno toga što novinar u korišćenju navoda
iz teksta iz italijanske "Republike", nije zatražio da se o njima izjasni i ministar Gvozdenović i što
se opredijelo za naslov koji mogućnošću dvosmislenog tumačenja, ostavlja prostor i za eventualni pogrešni
zaključak. Time je novinar prekršio načelo 1. Kodeksa novinara, koje ga, između ostalog, obavezuje da
"istrajno traga za istinom" i "preduzme sve razložne korake kako bi bio siguran da objavljuje
isključivo tačnu informaciju". Nepoštovanje ovog načela, a posebno ako se ne povede dovoljno računa
o načinu prezentacije činjenica, njihovom ispravnom povezivanju i stavljanju u pravilan kontekst, obično za
sobom povlači i kršenje načela 3. Kodeksa, što se u ovom slučaju u izvjesnoj mjeri i desilo.
Kada je već došlo do objavljivanja neprecizne informacije i sa neadekvatnim i dvosmislenim naslovom,
novinar je bio dužan "da dopuni nepotpunu i ispravi netačnu informaciju, "što nije uradio, čime je
prekršeno načelo 4. Kodeksa mada je objavljenim reagovanjem ministra Gvozdenovića, postignut približno
isti efekat, kao da je novinar eventualno učinio ispravku, iako to, naravno, nije isto.
Bez obzira što je u osnovnom tekstu kazano da se protiv ministra Gvozdenovića ne vodi nikakav postupak,
nekoliko nepreciznosti u tekstu, a naročito njegov naslov, ukazuju na to da bi se donekle moglo govoriti i o
povredi načela 10. Kodeksa, odnosno prepostavke nevinosti.
Omudsman potpuno iskljujuče mogućnost povrede načela 6. Kodeksa, pošto se u tekstu novinar nijednog
trenutka nije poslužio nečasnim ili pravno nedozvoljenim metodama. Ombudsmanu, takođe, nije jasno zbog
čega je ministar Gvozdenović naveo i da je napravljena povreda načela 2. Kodeksa kada ovo načelo
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obavezuje novinara da "brani slobodu i pravo na neometano prikupljanje i saopštavanje
informacija", pozivajući ga, pritom, istovremeno, "da radi u duhu ideje da bude kritički posmatrač
onih koji su moćni u društvu, politici i ekonomiji", što ministar Gvozdenović neosporno jeste.
Ombudsman podsjeća da je u svim udžbenicima novinarske etike kazano da sloboda izražavanja
podrazumijeva i pravo na grešku, koja u ovom slučaju nije intencionalna i namjerna, već je do nje isključivo
moglo doći zbog brzine izvještavanja, a od svoje odluke ombudsman očekuje da će uticati na jačanje
povjerenja i obostranog razumijevanja između "Dana" i Ministarstva održivog razvoja i turizma, pa i
onda kada dođe do eventualnih nenamjernih propusta ili grešaka.
Ombudsman obavezuje uredništvo "Dana" da ovu odluku objavi u "Danu" i to
najkasnije u trećem izdatom broju od dana prijema odluke.
Ombudsman "Dana"
Ilija Jovićević

Autor: Ilija Jovićević
Ključne riječi: ljudska prava, žalba, sloboda medija, slobodan pristup informacijama, korupcija, Reagovanje
na tekst,
Institucije u svojstvu subjekta:
Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Tema: Reagovanje, Vlada Crne Gore, Osumnjičeni, Državno
tužilaštvo Italije, Dnevni list Dan, List Republika Italija
Osobe u svojstvu subjekta:
Branimir Gvozdenović, Corrado Clini Korado Klini, Ilija Jovićević
Teme:
Društvo » Vlada, Mediji
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бити 'I8!lOIOЉHe. РијCТlCO се IФ

ПQllицаиа је cтaj&no брдо жен

жа.,и. а uијене су врло приC'l)'
пачне. За женске пomстице и
СИПlнје ..фnеlCиuе- иanna1lује"l

С!Се, NУШ!Се И лјечије обуllе,
.~ оних ,..адериих

~а8И~

ШПlклна и дcбenи~ матфории,
до МQДcnа и] ICO зна lФје ro.зине.

Лек"" oцieњyje да је штста

нутка

за IIСТИНО ... " И "предузме сас
РI."lllОJlCие mpaKe како бll био
СН1'Ура н да објављује искљу·
'1llао твчиу Иllформацију".
Непоштоввњс

i

ШkO..'Iа у

дала је радна "'NОСфсра. На

'Тf:KCТY IIОlIинар ииједиог тре

ло корупцнју за коју ra тсрети
1)'1ки1Iвшl'lо Италије ...

Такво

&na-

О)lулсман 1I000lУНО исхл.у
јуче WOгyl'lHOCТ поареде на
чела 6. KQДellca, пошто се у

вом

за э.аwти1У жи80Тtlе среднне.

обуllарсм у њcroвoj Рllдњи

че, Јер морам да чувам посао . Имам сталне
муштерије које су задовољне и увијек се
враћају - задовољно прича Лекић

ном у чије је име уroвор пот·
пнсмвоо ГаО1деllОlнl\, учнни

ноаинар ни уредниwтао ,.Ца
на" нијесу иwми на ..јеру да

ноаинара

али се може пристојно живјети. Радим

тј. РСUНIIIIИр3Н1. Обуl\ар иlUlO
ди да је боље попрааtml стару

anузији иазначено било какао

разговора

по цијели дан, од седам ујутру до осам уве

иоже се обоl'llТllТН ад овога по
сла, anи се мО'.«е пристојио жи
вјсти. Раднм по uијcnи даН. (u

rредннштву ,Лана", од KOn
Је добио QДгoвop да "у поме
нутом тсксту HHrдjC није ни у

ТОIФЫ

,Дана" са познатИМ rpaдCICНM

Наравно, не може се обогатити од овога по

U1a,

Одлука омбудсмана

периоду,

ОБРАЗЛОЖЕЉЕ

II8aIIКТCТIty абуll)" него купити

морам да чуа.ам посао. Имам
cтanие wуштсрије које су зад.о
вољне н увијек се враl\ају - 38.довољно прича Леl<lll\.

иоже да опстане. Наравио, не

да nи је то фрюер, обуl\ap ИЛИ
шиајдер, увијек има посла и

У СIC.ЛВЛУ са ПОСlIовltиком

ссдаы ујутру до оса,,,, увече, јер

Cвajeryjc rpal}aнe да им се
исnnarn да поправљају са.чо
KUJlltтetНHjy обуl\у и истиче
да се ICниеска обуlla не мо*с

добар занlП"Лија, нсБИПlо

О раду заШТИ"nlНIIВ права чн

\

Hlije послужио иеча
ttpOBIIO Ilедозаољс

сним I!ЛИ

ним мстодама. Омбудсмаиу,
такође. Шlј е јасно због чега је
министар ГаО3деноанl\ I'lIео
11 да је нанрављсна повреда
начела

2.

КО.llекса када ово

на'I СЛО ОБВllезује иовинара
да "браШI СЈЈободу и IlpaBO

Ila

"еомстано

прикуnљaње

и саопшта8аlье ннфор маuи
ја", позиавЈуllи га, притом,
истоаремено, ..да рlU1и У

идејс да буде

Jl,)'xy

критички по

сматрвч оних који су моћни У
друштву.

tlQJIНnЩИ

и

eKollo-

мији", што МИllНстар ГIO:ще
Н08иll неоспорно јеС'ТС.

ОмБУl1смаи пмсјеllа да је
у свиw уuбсннuнча ИОlннар
Сllе СТИkе IC83ВНО .аа слобода
израЈКаll8ња по;rра.зумијеаа н

право нв грешку, која у оао"l
случају није ht-rГеНЦИОllална
и

HaMjeplia,

аеll је до ње ис

кључнао мото доћи 1бог бр
ЗИliе нзвјештаllња, а од своје
ошrylCе омбудсмаll очскује да
ће yrишl'Ј'Н на јачање ПОllјс
рења н обостраног разумнје.
аања \lзмеђу ,Лона" и Миии·
старства ОДРЖИRОГ РВЗ80ја н
турюмв, па н онда када дође
до еаснтуалних lIeltaMjepllllx
пропуста IIIЩ грешаlCа,

ОмБУДС\lан обаllезује уред
Itиштао ,,дllна" да ову одлуку

објавн у ,,дану"

1I

то најкв

сније у трећем IIШВТОМ броју
од дана Ilријема oДnYKe.
ОМБУДСМДН .дАНД
ИЛИЈА ЈОВИћЕВИЋ

трн сура. а за м}"шке пomети

це, ,.по..'1'Ьвине·'. пет cypa-1CЮII;e

Леюtll.

0.1УРОВИЋ

УПРД8дЗА
ИНСПЕКЦИЈСНЕ ПОСЛОВЕ

" Чеwљаће"
кладионице
ИИСllеkТOРИ ћс за аријемс
Свјстског nрвеllС'П!а у фудба
лу посебну пажњу пос8cтllтн
прирсђlНlачммо кладноиичар
ских

НПlра

и

санкuионис8ТН

оне који немају одобрењс за
рм кпи су нс38l1оии1'о проши

рилн .lJ,iелаnIOСТ, најааљсно је
ю Управе за ииспекцнјске по
слове. Из Упраес су агенuнји
Мина бнзнис казалн да одр

)l(8uIbe

СајстсlWГ првеиCТ!IEI у

фудбanу noвel\au MOI')'IIHOCТ
појаве иелегалних nрирсђнва
чв КЈ1адионичарских нгара.

-

ИкспеlCТOрН у ово!\! прси

оду посебну ПаЈКњу посвеhују
КОНТРО.1Н Ilаас.деиих субјека
та

и

не

nocjeJIyj),

санкцнонншу ОНС ЈСОјн

одобрењс за рад

ми су не)ај(()ИIlТO праШliрн.ли

lI,jemmlocт

поручилн су

111

Управе.

Налэор I\с се. како су дonа
ли, обављarn у свим rp8.ll0ви ... а са nосебиим осар1'ОМ на
ТУрIIСТИ'IКС Iјентре, I<OOpдHHH

раЈуllИ

&tmlaHOCnt

у зависио

стн од cltТ)'ВUl1je на тсреиу.
Према подацима Упраае 11
HI'pC ин срсllу, У Црној Гори
ТPCHyrнO ] 8 приређllвзча ор
ганизује Xn8JI.НОИlIЧке нгре у

К.IIВДИОllиuа и 119 терми
нanа преко ,,"Ојиж се, ТВ!Фђс,
оргаШlзују ICЛIДИОНlIчке игре.

500

Од топ јс у ПсшroРИIIМ
lI.IIадliониuа н

188
28 тсрмннала.
МС.

