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Новинари КРИК-а добили су нове претње након што су, уз додатна истараживања,
пренели два месеца стар текст италијанског листа Република у коме пише да је син
председника Србије Данило Вучић менаџер једног од тренутно најтраженијих
српских фудбалера Душана Влаховића. Влаховић је преко Инстаграма негирао
наводе медија, а то исто учинио је и председник Србије.

  

  

Они су демантовали нашу причу, за сада се још нико није обратио италијанском листу,
рекла је у Новом дану ТВ  Н1  новинарка  КРИК -а Бојана Павловић.

  

„Тако да ћемо ми сачекати заиста да видимо у ком ће то правцу ићи. Дакле, испада да
негде држава и представници државе, и медији који су њима блиски, воде рат против
нас, што је потпуно неосновано у овом случају, јер ово заправо и није наша информација,
ми смо само пренели“, истакла је Павлоавич.
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Рекла је и да јој се чини да се ствара паника када „наш прљав веш“ напусти границе
Србије и „о томе почне да се говорка у иностранству“.

  

„Е, онда ту негде већ крећу паничнији испади, и то је оно што смо могли да видимо и јуче.
Они су покушали да ураде једну потпуну замену теза, чак је у неком тренутку једна
невероватна теорија завере била пласирана да смо заправо ми били ти који смо
италијанима дали ту информацију, па су онда они пренели, што је заиста непојмљиво.
Хвала њима што сматрају да ми имамо толико утицаја, али нажалост немамо“, казала је
Павловић.

  

Подсетимо, италијански лист „Ла Република“ објавио је да је син председника Србије
Данило Вучић менаџер тренутно једног од најтраженијих младих фудбалера Душана
Влаховића, а наводе из тог текста јуче је пренео и београдски портал КРИК.

  

КРИК је, међутим, контактирао агенцију која заступа Влаховића и у којој су им рекли да
су неистинити наводи италијанске штампе који председниковог сина доводе у везу са
фудбалером.

  

Из кабинета председника за КРИК су рекли да не искључују тужбу против италијанског
листа, док је сам Вучић на конференцији за новинаре демантовао да му је син
фудбалски менаџер.

  

(Нова)
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