
Драган Ђилас: Тражим од РТС-а да ми омогуће да оговорим на лажи које је Горан Весић изнео о мени, или да прочитају деманти на телевизији
недеља, 23 септембар 2018 16:55

Оснивач Савеза за Србију Драган Ђилас тражи од РТС-а да прочитају његов деманти
на, како каже, лажи које је о њему изнео градоначелник Горан Весић у суботу у
јутарњем програму, а Весић му одговара позивом на ТВ дуел.

  

  

Ђилас је навео да је упутио допис јавном сервису у којем је, како каже, таксативно
набројао "све лажи у којима је директно помињан", а које је Весић изнео у суботу
гостујући у јутарњем програму РТС-а.

  

- Упутио сам данас допис РТС и Ненаду Стефановићу у којем сам таксативно навео све
лажи које је Г. Весић изговорио у суботу у јутарњем програму. По Закону о
информисању тражим да ми омогуће да одговорим на лажи у којима сам директно
помињан или да прочитају деманти на телевизији - написао је Ђилас на Твитеру.
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Uputio sam danas dopis RTS i Nenadu Stefanoviću u kojem sam taksativno naveo sve laži koje
je  G.Vesić izgovorio u subotu u jutarnjem programu. Po Zakonu o informisanju tražim da mi
omoguće da odgovorim na laži u kojima sam direktno pominjan ili da pročitaju demanti na
televiziji

  — Dragan Djilas (@DraganDjilas) September 23, 2018    

Весић га, са друге стране, позива на ТВ дуел.

  

- Нека медијски тајкун Ђилас предложи телевизију са националном покривеношћу,
термин и водитеља. За мене је ТВ дуел прилика да грађане Србије поново упознам са
злоупотребама које је Ђилас вршио док је био на власти. Биће то прилика и да грађани
Србије сазнају како се Ђилас обогатио док је био Тадићев директор Народне
канцеларије, Коштуничин министар и тајкунски градоначелник - навео је Весић.

  
  

Ustanovili smo ko je glavni urednik svih TV sa nac. frekvencijom. Vesić nudi da izaberem
televiziju, emisiju i voditelja za duel sa njim!? Ovo je istorijski trenutak da su priznali da Vučić
kontroliše sve televizije! Sačekaću da se RTS ohrabri da na klevete odgovorim istinom

  — Dragan Djilas (@DraganDjilas) September 23, 2018    

Он је навео и да је уверен да ће дуел бити шанса за Ђиласа да објасни како је 2006.
године пријавио женину вилу на Дедињу, аутомобил из 2007. године и 70.000 евра
уштеђевине, а 2016. године када је отишао са власти сам је пријавио да има 24 милиона
евра у некретнинама.

  

(Танјуг, Блиц)

  

Видети још:  Отворено писмо главном уреднику РТС - омогућите ми да демантујем све
лажи Горана Весића
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https://twitter.com/DraganDjilas/status/1043820372938887170?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/DraganDjilas/status/1043920340349530115?ref_src=twsrc%5Etfw
http://www.nspm.rs/politicki-zivot/otvoreno-pismo-glavnom-uredniku-rts-omogucite-mi-da-demantujem-sve-lazi-gorana-vesica.html
http://www.nspm.rs/politicki-zivot/otvoreno-pismo-glavnom-uredniku-rts-omogucite-mi-da-demantujem-sve-lazi-gorana-vesica.html

