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 Директор програма ТВ Н1 Југослав Ћосић изјавио је у интервјуу за недељник "Време"
да је уверен да таблоиде и готово све електронске медије у Србији контролише медијски
генералштаб председника Републике, у којем се, како је рекао, доносе све важне
медијске одлуке.

  

  Ћосић је за "Време" изјавио да се не каје због твита у којем је лист "Ало" назвао
"медијским СС одредом", након што је тај таблоид оптужио Н1 да позива на убиство
председника Александра Вучића тако што је из преноса протеста уживо на Фејсбуку
извукао "један од милион коментара који стварно није коректан, и у ком се помиње
'румунски сценарио'".   

"Коментари на Фејсбуку иду таквом брзином да нико не може да их контролише (...) Те
новине 'Ало', као и друге таблоиде, а и готово све електронске медије, по мом уверењу
контролише медијски генералштаб председника Србије. У том генералштабу доносе се
важне медијске одлуке: ко је сутра предмет напада, на који начин и која ће питања бити
постављена Вучићу. О питањима се обавештава ко треба, а онда их изненађеном
председнику постављају на конференцији за медије. Тако, ето, изгледа та уређивачка
политика", казао је Ћосић уз оцену да се независним медијима у Србији дешава исто оно
што се догађало Јеврејима у националсоцијалистичкој Немачкој 1936. године - увод у
истребљење.

  

Прошле недеље је заменик градоначелника Београда Горан Весић оптужио телевизију
Н1 да води кампању против градске власти и као доказ за то на свом Фејсбук профилу
изнео интерну преписку између уредника и новинара Н1.
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Те новине 'Ало', као и друге таблоиде, а и готово све електронске медије, по мом
уверењу контролише медијски генералштаб председника Србије. У том генералштабу
доносе се важне медијске одлуке: ко је сутра предмет напада, на који начин и која ће
питања бити постављена Вучићу

    

Ћосић каже да је преписка аутентична, али да у њој нема "апсолутно ничег спорног ни
контроверзног".

  

"У њему је само задатак новинару да испрати тај догађај као и да заменика
градоначелника пита за гужве у граду и да ли је читао Хардингов извештај пошто је о
њему више пута говорио у различитим медијима. Свака телевизија прави такав план за
сутрадан. И у свакој телевизији га праве уредници", објаснио је директор програма ТВ
Н1.

  

Додао је, међутим, да је оно што Весић говори чиста измишљотина, јер не постоји било
каква директива да се напада градска власт, што се може видети и из цитата и-мејла,
нити је ту поруку послао он, нити је било ко вршио мобинг над новинарима Н1.

  

"Заменик градоначелника то одлично зна и свесно говори неистине у својој личној борби
да опстане и да постане калиф уместо калифа, у граду који све дубље тоне у хаос, а све
је теже одржавати илузију да је све у реду. Тим пре што је Н1 веома незгодан медијски
сведок, јер пратимо град из дана у дан. Мислим да је његова највећа фрустрација што
нема много поверења. Има фараонску амбицију, а најмање му верују у самом СНС-у. То
схватамо ит неформалних разговора са члановима СНС-а. А да је тако, говори и то што
СНС није смео да га постави за градоначелника након последњих београдских избора. И
он то одлично зна, јер ради се о екстремном политичком прелетачу", навео је Ћосић.

  

Из новинарског угла биће занимљиво видети да ли ће на предстојећим изборима
наредне године, а председник је најавио и локалне, СНС смети да ризикује са Весићем,
додао је Ћосић. "Могли би да прођу као Ердоган у Истанбулу", констатовао је.

  

На негативну кампању прошле недеље је упозорила и Унитед Група, у оквиру које
послује и Н1, упозоривши у саопштењу да представници режима ту компанију нападају и
ван граница земље.
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"Напокон су схватили да Н1 има чврсту и трајну подршку инвеститора за уређивачки
политику и да се ту ништа неће мењати, па је све оружје уперено на уништење саме
групе, јер мисле да је то једини пут да се угуше не само Н1, већ и други независни
медији. Небитно је што у Унитед Групи ради 3.500 људи чије породице живе од тога",
истакао је Ћосић.

  

Подсетио је да у бројним аферама у последњих седам година, али и пре - од Мобтела,
Луке Београд, ТЦ Ушћа, постављања оптичких каблова на Коридору 10, до Београда на
води, Ер Србије, продаје ПКБ-а и Галенике - никада нису поменути ни СББ, ни име
Драгана Шолака, све до 2014. године када је Н1 почео са радом.

  

"Да ли вам то нешто говори? Тада су одједном и СББ и Шолак изронили као подморница.
Одједном се СББ развијао некоректно и уз политичку помоћ", указао је.

  

Редакцији ТВ Н1 истовремено се јављају грађани који се жале да Телеком "дивљачки
раскопава" тротораре и развлачи своју оптику, а онда улази у зграде и обмањује
станаре да имају сагласност већине, штемују зидове и развлаче своје каблове тамо где је
већ СББ.

  

"Немам апсолутно ништа против конкуренције у било којој области, укључујући и медије,
али сам против насиља и безакоња (...) Подржавам развој Телекома, али овде се ради о
политичком пројекту и контроли медијског поља. Ми о овом развлачењу каблова не
извештавамо управо због тога што смо део Унитед Групе, мада заиста имамо право на то
јер се ради о акционарском друштву (Телекому) чији је власник држава", рекао је Ћосић.

  

Подсетио је да ТВ Н1, увек када извештава о Телекому или неком пројекту Унитед
Групе, обавезно на крају сваког текста или прилога објављује да је Н1 део групе, управо
да не би гледаоце доводили у заблуду.

  

(Време)
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