
Драган Ђилас: Нисам власник било каквих медија, зна се ко контролише медије по Србији и о томе сведоче многобројни извештаји европских званичника
уторак, 11 јун 2019 13:05

Председник Странке слободе и правде (ССП) Драган Ђилас негирао је да је власник
било каквих медија у Србији, за шта га оптужује председник Србије Александар Вучић, и
додао да многобројни извештаји европских званичника и независних новинарских
удружења из целог света сведоче о томе ко заиста контролише медије у Србији.

  

  

"Не поседујем ниједан медиј у Србији и то Вучић добро зна. Проблем је што то не
изговара само као мој политички противник, већ са позиције председника Србије, који
због значаја те функције не би смео овако скандалозно да лаже. О томе ко контролише
медије у Србији сведоче многобројни извештаји европских званичника и независних
новинарских удружења из целог света", навео је Ђилас у писаној изјави.

  

Ђилас је то саопштио као одговор на гостовање Вучића на једној телевизији. Исти
одговор послао је и тој станици али, како је навео, они то нису хтели да објаве.
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"Вучићево објашњење дато у вашем програму да будући избори неће бити фер због
'понашања Ђиласових медија', јесте изјава за озбиљну анализу до које мере неко на
важној функцији може и сме да лаже сопствене грађане. Ситуација у медијима је таква
да не постоји ниједна телевизија са националном фреквенцијом на коју уредници смеју
да ме позову, а о новинама који против мене свакодневно спроводе негативну кампању и
да не говорим. Позивају ме само повремено у само неколико недељника, један дневни
лист и две кабловске телевизије", навео је Ђилас.

  

Он је одбацио тврдње председника Србије да је владао горе него Слободан Милошевић
и оценио да је то бесмислена тврдња јер је он био само градоначелник Београда и
никада није био на челу Србије.

  

Ђилас је, такође, одбацио оптужбе да су улице у Београду пуне рупа јер предузеће
Београд пут враћа дугове из "Ђиласовог времена" и подсетио да на функцији није већ
шест година и да су ти дугови, ако су постојали, већ одавно могли да буду враћени.

  

"Београдске улице су пуне рупа, жуте траке на Бранковом мосту су се распале месец
дана пошто су завршени грађевински радови који су трајали годину дана, 200 метара
Улице Боре Станковића је рађено 20 месеци… Ако Београд пут данас има дугове, то је
зато што га воде нестручни људи, али и због тога што су на куповину аутомобила за
директоре у мају ове године потрошили преко 200.000 евра", рекао је он.

  

Лидер ССП је додао да је Вучић за 78 минута његово име поменуо двадесетак пута и
најавио да ће, ако добије прилику да му у истој емисији одговори, он њега поменту само
један пут.

  

(Бета)
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