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Председник Независног удружења новинара Србије (НУНС) Жељко Бодрожић
изјавио је у Новом дану ТВ Н1 да је очигледно да власт у Србији ових дана иде на
скретање пажње са главних проблема, попут тога да им је "испред носа" нарасла
криминална група која тражнира људе, док је на 30 километара од Београда никла
највећа плантажа марихуане у Европи.

  

  

Осврћући се на реакције власти и прорежимских таблоида на делове исказа
осумњичених вођа криминалне групе Вељка Беливука и Марка Миљковића, објављене у
независним медијима, а у којима говоре о својим наводним контактима са високим
државним функционерима, Бодрожић је оценио да је проблем што власт ових дана
очигледно иде на скретање пажње са главних проблема.

  
  

Како је могуће да председник државе буде годинама прислушкиван, да се властима
„испред носа“ створи криминална група која „транжира људе“, док је на 30 километара
од Београда никла највећа плантажа марихуане у Европи
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„Проблем јесте та група криминална која је радила све те свирепе злочине, али проблем
је и који им је то систем допустио“, истакао је он.

  

Бодрожић је упитао и како је могуће да председник државе буде годинама
прислушкиван, да се властима „испред носа“ створи криминална група која „транжира
људе“, док је на 30 километара од Београда никла највећа плантажа марихуане у
Европи.

  

Подсетио је и на случај инспектора Дејана Јовића који је својевремено учествовао у
хапшењу Вељка Беливука због убиства Властимира Милошевића на трамвајским шинама
у центру Београда, да би потом у таблоидима био оптужен за сарадњу са криминалцима.

  

Јовић је у међувремену преминуо од последица коронавируса, а данас председник и
прорежимски таблоиди о њему говоре као о „храбром полицајцу који је прошао пакао“.

  

„Ко је у полицији њега лажно оптужио? Ко су те колеге, да нико није дигао глас? Не могу
себе да одбране од неког шефа, политичара, министра који дође у МУП и даје наређења
која су противна не само логици, него и закону“, истакао је Бодрожић.

  

Морамо да се бранимо од масних лажи које су веома опасне

  

Сада се, како је упозорио гост Новог дана, цео случај Беливук пребацује на новинаре,
независне медије и опозиционе политичаре који, како је рекао, немају никакве везе са
тим.

  

„Тиме се прави спин, скреће се пажња са ових важних ствари, попут тога зашто смо
дали 600 милиона евра да неко купи преносе на Премијер лигу. Јавност се тера да
расправаља о неким ефемерним стварима или да се бранимо од масних лажи који
су веома опасне“, упозорио је Бодрожић и истакао да добар део становништва
верује у лажи таблоида да је уредник КРИК-а Стеван Дојчиновић сарадник

 2 / 4



Жељко Бодрожић: Власт спинује и скреће пажњу јавности; проблем је криминална група, али проблем је и систем који је то допустио
петак, 30 јул 2021 11:36

Беливуковог криминалног клана.

  

„Не знамо како да сачувамо наше колеге од тешких оптужби и онога шта може на улици
да се деси. Знамо да имају своје јуришне одреде, видимо да су раније то били
Беливукови људи, они могу да добију налоге да се обрачунају са неким независним
новинаром“, упозорио је председник НУНС-а.

  

„Још мало направиће монтажу да смо при некој машини за млевење меса и да смо ми ти
који правимо ћевапе“, додао је он.

  

Сада желе да спрече и директан контакт грађана и опозиције

  

Бодрожић је мишљења и да је проблем ове власти што жели све да контролише, и
успела је да сви медији ван кабла буду у служби Српске напредне странке и режима.

  
  

Очигледно се жели сада спречити опозиција да успостави директни контакт са
грађанима тако што ће им се ометати конференције за штампу и скупови

    

„Очигледно се жели сада спречити опозиција да успостави директни контакт са
грађанима тако што ће им се ометати конференције за штампу и скупови“, оценио је он
осврћући се на све чешће изазивање инцидената на опозиционим скуповима.

  

Бодрожић је уверен да неко шаље људе на те скупове како би изазвали да
представници и симпатизери опозиције реагују непримерено, и како би дошло до
физичког сукоба који „може да направи много штете свима“.

  

„Нажалост, то је очекивано од овакве власти која не подноси други глас…. Поштеније је
да уведу једнопартијски систем и реше се ових мука које им задаје демократија“, поручио
је председник НУНС-а.
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Подсетио је и да су и опозиција и европски посредници у дијалогу о изборним условима,
указали на лошу ситуацију у медијима у Србији, али је приметио и да власт нема намеру
да ту нешто мења.

  

Хрватска, према његовим речима, не може да се подичи да је нека „супер
демократска земља“, али је истакао да је њен јавни сервис много отворенији од
нашег, и на њему се отворено расправља о промашајима тамошње власти.

  

(Н1)
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