
Васко Васовић: Игор Жежељ, власник „Курира“, уплашио се да ћу доћи на место генералног директора РТС-а и раскинути све штетне уговоре
понедељак, 10 август 2020 07:52

Управни одбор РТС сутра би требало да изабере новог директора. За наследника
Драгана Бујошевића конкуришу Марко Милутиновић са ТВ Панчево, иначе близак
Александру Вучићу, и Васко Васовић, дугогодишњи сниматељ, уз којег стоји 2.000
радника Јавног сервиса... Последњи законски рок за избор генералног директора је 18.
август.

  

Васовић је иначе нападан у медијима које контролише власт, па да чујемо шта је истина
од кандидата за новог директора РТС.

  

  

Господине Васовићу, зашто нисте реаговали демантијем на насловну страну
"Курира"?
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- Мени је "Куриров" текст био забаван и симпатичан, без обзира што ниједна
информација у њему није истинита. То је само показало да заиста немам ниједну мрљу
коју би могли да искористе против мене. Зато су и морали да измисле да сам добио кућу
од Мркоњића на поклон, да сам био његов лични сниматељ, да сам и Ђиласов и
Дачићев, да сам кадар и СПС-а и кадар ДС-а и кадар ДСС-а и Бога оца. Дакле,
истовремено сам кадар и позиције и опозиције и партизана и четника и Звезде из
Београда и Борусије из Менхенгладбаха... - каже Васовић за Директно.рс.

  

Када сте изградли кућу?

  

- Наша кућа је изграђена 2008. године, а Мркоњић је са политичке сцене нестао 2000,
дакле осам година раније, па је заиста интересантно какве би то морале бити моје
заслуге за добијање тако великог поклона скоро читаву деценију касније... Ни Јосип
Броз није имао личног сниматеља, а камоли Милутин Мркоњић.

  

Јесте ли ви, као што Вучићеви медији пишу, Дачићев или Ђиласов?

  

- Никада у животу се нисам чуо ни са Дачићем, ни са Ђиласом. Они и не знају ко сам.
Никада нисам био члан ни једне партије. Не зато што нисам хтео, већ зато што ме нико
никада није ни звао да се учланим. Подржавам новинаре "Курира" који су писали тај
чланак о мени, без обзира што је потпуно неистинит. Они имају право на своје ставове,
на изношење онога што мисли њихов газда, па макар то било и погрешно. Звали су ме из
"Курира" са молбом да их не тужим и да се не љутим на њих. Наравно да ми то не би ни
пало на памет. Игор Жежељ, власник Курира", поред четрдесетак медија у Србији и
петнаестак у Хрватској, мисли да је Гебелсова процена и девиза о десет пута
изговореној лажи, која тада постаје истина - тачна. Да је Гебелс имао добре процене не
би морао да пуца себи у главу на крају рата. Изговорена лаж и после стотог пута остаје
лаж, ма колико се Жежељ трудио.

  

Какав је Жежељев статус у РТС?

  

- Игор Жежељ сарађује са менаџментом РТС-а и преко својих фирми добија новац из
касе РТС-а, што се види и у извештају Генералног државног ревизора. У једној од
главних Жежељевих фирми FIREFLY, осим Игора Жежеља, већинског власника,
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сувласници су и директорка фирме Ивана Миковић, бивша заменица генералног
директора РТС-а, Драгана Бујошевића, Надежда Поповић Перишић из СПС-а и Миодраг
Мишко Стевановић, продуцент највећег и најскупљег РТС-овог пословног промашаја и
националног дебакла, серије "Немањићи - рађање краљевине". Компанија Адриа Медија
Група, у власништву фирме Mondo Inc, чији је газда такође Игор Жежељ, дугогодишњи
је стратешки партнер Телекома и везана је уговором са РТС-ом. Дакле, добија
финансијску подршку и из касе РТС-а. Игор Жежељ се, очигледно, уплашио да ћу доћи
на место генералног директора ЈМУ РТС и раскинути све уговоре штетне по РТС, па и
његове. Зато је и пуштен такав текст у његовом "Куриру". Новинари "Курира" морају да
пишу оно што им газда каже. Таблоиди и служе, управо, за пласирање неистина и
сензација... Да износе истину били би Службени гласник.

  

Да ли бисте раскинули уговоре између РТС-а и Жежеља?

  

- Уколико су штетни за РТС, наравно. Уколико су корисни РТС-у, зашто бих? Помогао бих
и Телевизији "Курир" да стане на чвршће ноге. Јача конкуренција на медијском тржишту,
обезбеђује квалитетније и разноврсније услуге свих емитера.

  

Конкурс за генералног директора још није завршен. Да ли очекујете да ћете бити
изабрани?

  

- Не припадам никоме, па ни владајућем естаблишменту, без обзира да ли је у питању
опозициона или позициона гарнитура. Ако не одговарате никоме, то може да значи и да
одговарате свима. Одговарате и РТС-у и позицији и опозицији, као и целокупној српској
јавности. Мојим доласком на место генералног директора Националног јавног сервиса,
дошле би и драстичне промене овог нефункционалног и регресивног антисистема. Боље
да те промене буду драстичне, него драматичне, тим пре што оне заиста више нису
заустављиве. Главно питање је да ли смо за њих и спремни. И само такве промене ће да
помогну опстанку и РТС-а и народа и власти. Пуцање једног од носећих стубова
друштва, какав је Национални јавни сервис, повући ће, неминовно, за собом и све остале
стубове. Урушавањем носећих стубова срушиће се и заштитни кров над нама и пашће
свом тежином и на народ и на власт. Ко год буде дошао на чело РТС-а мораће одмах да
спречи његов распад и да ојача главне делове и стратешка места тог стуба, наравно,
под условом да је способан за то.

  

Ваша порука Управном одбору пред одлуку?
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- Ма каква била, одлука Управног одбора биће историјска. Зато сам их и замолио да
буде једногласна. Свеједно за ког кандидата ће да подигну руке. Они су у проблему да
донесу одлуку, ја нисам. Или ће бити уписани у историји као спасиоци Јавног сервиса
или као саучесници у његовом рушењу. Средина није могућа. А поруке су садржане у
изјавама двојице генералних директора ЈМУ РТС. Једног актуелног, Драгана
Бујошевића: "Ако немате моћан РТС, неко ће у овој земљи да за два милиона евра
изабере и председника и премијера и све остало. Обашка, што ће да уништи систем
вредности... РТС је кичма неке нормалне и пристојне Србије...”. И једног бившег,
Александра Тијанића: "Да Србија нема Јавни сервис, све српске ћерке би биле као
кафанске певачице, а сви српски синови као заштићени сведоци. Није случајност. То је
нечији политички пројекат!". Обојица су тако говорили, а урадили сасвим супротно.
Можда и зато што су баш њих двојица били и главни извршни продуценти управо тог,
нечијег политичког пројекта. Толико - закључио је Васовић у интервјуу за наш портал.

  

(директно.рс)
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