
Жаклина Таталовић: Вучић није спреман да се суочи са ненарученим питањима
уторак, 19 октобар 2021 15:29

 На телевизији Н1 синоћ је емитована прва емисија „Реконструкција“ ауторке Жаклине
Таталовић, али се упркос позиву да гостује, и преко званичних канала и јавно,
председник Србије Александар Вучић није одазвао. Према речима Таталовић, није чак
ни одговорио на позив који му је упућен осам дана пре емисије, на мејл председништва
али и преко његове саветнице за медије Сузане Васиљевић.

  

– Не могу да кажем да ли сам се надала да ће доћи или не, али би бар било пристојно да
је одговорио на позив. Није се удостојио да то уради, нити он нити неко од његових
најближих сарадника. Позвали смо бројне чланове Српске напредне странке, правнике и
чланове скупштинског Одбора за правосуђе на челу са председником одбора
Владимиром Ђукановићем, али се нико није одазвао позиву – каже Таталовић за Данас.

  

Једини који је одговорио на позив је Вучићев правни заступник, адвокат Драган
Палибрк, али он није могао да гостује јер је имао суђење у Ивањици. Понуђено му је да
се укључи у емисију путем видео линка, али је то одбио.
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Таталовић истиче да је Вучића позвала јер се причало и о њему, а да није желела да се
после емисије, по устаљем обичају, делови сецкају, носе у друге емисије и тумаче.

  

– Вучић онда то коментарише са људима који нису ни били у мом студију. Да ли ће и сада
то радити, видећемо. У том сегменту можемо све да очекујемо – каже наша саговорница.

  

Тема синоћне емисије био је Устав Србије, најављене измене али и кршења истог којег
смо готово свакодневно сведоци. За нашу саговорницу највеће изненађење је став
адвоката Томе Филе који је на конкретне примере кршења Устава изнесене у емисији,
мешање председника у предистражне радње, реаговао лаконски са „па шта“, наводећи
да је то „нова нормалност“.

  

Упитана зашто се Вучић не одазива на позиве критичких медија, Таталовић каже да не
зна зашто он то не сме да учини, када је политичар са огромним искуством, око 30
година присутан на политичкој сцени.

  

– Мислим да није спреман да се суочи са ненарученим питањима. Не зна шта ће у
следећем тренутку да уследи. То ми је необично за политичара са толиким искуством.
Онда не треба ни да нас коментарише у другим медијима – закључује Таталовић.

  (Данас)  
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