
Данас: Каблове РТС-а чувало обезбеђење Александра Вучића. Слободан Првановић: Руководство РТС-а на коленима се извињавало председнику Србије
петак, 03 децембар 2021 11:17

Током ванредног обраћања председника Србије Александра Вучића, прексиноћ је
на РТС-у кратко нестало сигнала, а Јавни сервис се брже боље обратио
саопштењем, извињавајући се гледаоцима иако, како су навели, кривица није
њихова. Према сазнањима нашег листа, кривица заиста није била на РТС-у, већ је то
био пропуст председниковог обезбеђења.

  

  

Наиме, како наводи наш извор, новинари нити техничко особље са телевизија нису ни
били у близини својих комбија и опреме, јер им то обезбеђење председника није
дозволило, већ су они на себе преузели улогу чувара техничке опреме. Да ли је у питању
била саботажа или непажња Вучићевог обезбеђења, нисмо успели да сазнамо јер нам
његова саветница за медије Сузана Васиљевић јуче није одговарала на позиве и поруке.
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Саговорници Данаса сматрају да извињење уопште није било упућено гледаоцима, већ
управо Вучићу

    

„У току преноса обраћања председника Вучића, дошло је до кратког прекида сигнала.
Прекид је изазвала за сада неименована особа, намерним извлачењем струјних каблова
из возила за сателитско емитовање. РТС се извињава својим гледаоцима, иако је до
прекида у преносу дошло туђом кривицом“, гласило је кратко саопштење РТС.

  

Прекиди сигнала су нешто што се догађа у живом програму, стога је многе
зачудила потреба Јавног сервиса да се брже боље извини. Међутим, саговорници
Данаса сматрају да извињење уопште није било упућено гледаоцима, већ управо
Вучићу.

  

Истраживач у београдском Институту за физику Слободан Првановић, који је
својевремено конкурисао за члана Управног одбора РТС-а, оцењује за Данас да је
очигледно да је руководство РТС-а „поломило ноге трчећи да се промптно, на коленима
како доликује, извини председнику Србије“.

  
  

Првановић: Чин чупања каблова видим као симболично озваничење почетка устанка у
Србији и, од срца, честитам ономе који је тај храбри потез повукао

    

– Удвориштво које је константа политике сервилности спрам режима је јуче
експлодирало. Знају и они, као и сви трезвени грађани, докле иде председникова
патолошка потреба да свакодневно загађује медијски простор Србије са својим
бескрајним пракањима, булажњењима и цмиздрењем како није препозната његова
светост и уважена историјска улога и значај. Такође, јасно је и њима, као и многим
хијенама које злоупотребљавају ментално стање председника, да ће доћи до
преиспитивања порекла имовине када он испразни фиоке у Председништву, а што је
ствар ближе будућности – наводи Првановић.

  

Зато је, додаје, свима њима у интересу да, по цену уништавања Србије у многим
аспектима постојања, одржавају председника и његову екипу на власти.
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– Сам чин чупања каблова видим као симболично озваничење почетка устанка у Србији
и, од срца, честитам ономе који је тај храбри потез повукао – истиче Првановић.

  

Социолог и истраживач БИРОДИ-ја Зоран Гавриловић оцењује за наш лист да је са
једне стране добро је што је РТС испоштовао своју публику бар на нивоу извињења за
прекид програма.

  

– С друге стране, очито да постоје неименовани грађани који су незадовољни како РТС
остварује функцију јавног сервиса, која је ближа концепту државне телевизије, на којој
су представници извршне власти на челу са председником и више него позитивно
представљени. Јавни медијски сервиси заједно са РЕМ су главна брана конфликтима у
друштву – сматра Гавриловић.

  
  

Гавриловић: Да има кичме у УО РТС, они би демантовали Вучића да није био на РТС-у
неколико месеци, јер је он свако вече само у Дневнику у просеку око 120 секунди од који
је око 100 секунди позитивно представљен

    

Према његовим речима, РТС је својим саопштењем и оградом да није крив за прекид
програма потврдио да није прешао транзицију од државне телевизије у јавни
сервис. Наш саговорник додаје да то показују и БИРОДИ мониторинзи „где постоје
једнаки и једнаки“ – једнакији су, истиче, представници извршне власти на челу са
председником Републике.

  

– Лојалност РТС-а извршној власти и разматрање шта ће она рећи су плод свести да су
они државна телевизија на услузи власти промовисањем и праћењем њених активности.
Прекид преноса из те визуре је велики грех. Да је РТС јавни сервис и да има кичме у УО
РТС, они би демантовали Вучића да није био на РТС-у неколико месеци, јер је он свако
вече само у Дневнику у просеку око 120 секунди од који је око 100 секунди позитивно
представљен – указује Гавриловић.

  

Ни директор РТС-а Драган Бујешевић није јуче одговарао на наше поруке у вези са
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инцидентом који се догодио током преноса Вучићевог обраћања.

  

Незадовољни гледаоци Слагалице

  

Обраћање Александра Вучића почело је прексиноћ у 18 часва и трајало је чак сат и по
времена. Због тога су многи редовни гледаоци ТВ Слагалице на Твитеру изразили
незадовољство (иако је њихов омиљени квиз пребачен на РТС2). Већина коментара била
је духовита:

  

„Слагалица је постала скривалица. То је жмурка, то да тражимо по каналима РТС где ће
и кад шта гурнути. Пријатно вам вече желим.“

  

„Слагалица тренутно: Ушао си нам 15 минута у термин, немој то да ти се понови!“

  

„Шта ће нам Слагалица, слагаће он шта треба.“, неки су од коментара твитераша.

  

(Данас)
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