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 Главни и одговорни уредник НИН-а Милан Ћулибрк каже да то што је социолог Јово
Бакић позван у полицију а да није прошло ни 24 сата након што се о његовом интервјуу
огласио председник Србије Александар Вучић, указује на то је одлуку донела извршна
власт, а не надлежни, констатујући да је то највећи проблем у овом случају.

  

  Социолог Јово Бакић позван је у полицију на разговор, а за Н1 је рекао да је мотив за
то био тај што је "у Дневнику РТС злоупотребљен интервју који је дао НИН-у", наводећи
да никада није тврдио да је требало упасти у зграду јавног сервиса током протеста
"Један од пет милиона".   

"Тада је (у Дневнику 2) речено да сам казао да је требало упасти у зграду РТС са дугим
цевима - ја то никад и нигде нисам казао, а стојим иза свега што сам рекао у НИН-у и
зато сам спреман да се видим на суду са било ким", рекао је Бакић.

  

Милан Ћулибрк каже да је индикативно то што нико није реаговао, иако се тај недељник
појавио јуче на киосцима, док се није огласио председник Србије Александар Вучић.
Каже да позив Бакићу на информативни разговор, а да није прошло ни 24 часа од тог
(изјаве председника Србије), упућује на то да одлуку о томе нису донели надлежни
органи, већ извршна власт.

  

"И то је највећи проблем у целом овом случају. Да ли је то што је господин Бакић рекао
или није - за процесуирање, је потпуно друга ствар. Чак и да јесте ово није процедура
која би требало да се поштује. Плашим се само да поново нећемо увести деликт
мишљења. И оно што је најважније, чини ми се да је овога пута господин Бакић приведен
зато што му је у уста стављено нешто што није рекао, него како су други медији
преносили. Нико није погледао оригиналну изјаву и шта је он заправо рекао, али је то
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био довољан разлог да се он приведе", навео је Ћулибрк. 

  

Видети још: 

  

Александар Вучић: Јеремић, Ђилас, Бошко Обрадовић и Јово Бакић да ми кажу
где да дођем - ја сам сам, а вас је петорица, па ме пребијте да напокон добијем те
грдне батине

  Јово Бакић: Позван сам на разговор у полицију зато што је РТС злоупотребио мој
интервју за НИН - никада нисам рекао да у зграду јавног сервиса треба упасти са
дугим цевима   

(Н1)
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