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БЕОГРАД – Генерални директор јавног сервиса Радио-телевизија Србије Александар
Тијанић изјавио је данас да није тачно да крије своју имовинску карту.

  

Данас је објављено да је Агенција за борбу против корупције препоручила Управном
одбору РТС-а да Тијанића разреши дужности директора, јер није поднео извештај о
имовини.

  

У саопштењу достављеном агенцији Бета поводом те вести, Тијанић је рекао да
„непрестано нуди своју имовинску карту” и да у њој нема ништа „скривено, тајанствено
или богато”, али да је прилаже као грађанин, а не као функционер.

  

„Годинама доказујем да нисам државни функционер, да сам изабран на конкурсу, да
ниједан директор европских јавних сервиса не сме да буде функционер, јер то враћа
јавни сервис у статус државног радија и телевизије”, рекао је Тијанић.

  

„При томе, непрестано нудим своју имовинску карту као грађанин - у карти нема ништа
скривено, тајанствено или богато - али је прилажем не као функционер, већ као
грађанин. Да је поступак још у току доказује и данашњи допис Агенције да допуним своју
имовинску карту коју сам већ предао”, рекао је он.

  

„Очигледно, некоме из Агенције журно треба сензација о 'смени' Тијанића, о Тијанићу
који 'крије' своју имовинску карту, и о Тијанићу који, као државни функционер, води јавни
сервис наводно независан од државе”, рекао је генерални директор РТС-а.

  

„Ако сам ја државни функционер, онда је то и двадесет директора и главних уредника
који су изабрани по истом поступку као и ја. Зашто закон вреди само за мене? Зашто већ
данима неко из Агенције нуди редакцијама 'незванична' тумачења да ће генерални
директор РТС бити подвргнут 'клечању на кукурузу' и шибању кроз 'топлог зеца'?”,
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упитао је Тијанић.

  

Тијанић је запитао и ко „фалсификује” суштину спора између њега и Агенције за борбу
против корупције који се своди на питање да ли је законито да директор Јавног сервиса
и сви други директори и главни уредници РТС-а, буду државни функционери, а то се
претвара у наводно питање: зашто Тијанић крије имовинску карту.

  

„Суштинска разлика између мене и госпође Марковић (директорке Агенције Зоране
Марковић) је што ја тврдим да је закон лош ако ме показује као државног функционера,
а не новинара, те да је такав закон антиевропски. Агенција каже да нисам новинар, да
сам функционер и да је њихово тумачење закона сасвим ОК. Да ли је?”, запитао је
Тијанић.

  

(Бета)
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