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Као гром из ведра неба у понедељак је одјекнула вест да је одбачена пријава Драгана
Бујошевића за нови мандат на челу онога што би требало да буде Јавни сервис Србије, а
што РТС објективно од смрти Александра Тијанића више није.
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Бујошевић се пријавио у последњем тренутку јер је чекао на пријем код Александра
Вучића. Као и увек све који од њега нешто траже и моле, Вучић намерно држи у
ишчекивању до последњег тренутка како би били што понизнији и како би им његов
позитиван одговор више значио. Тако је и несрећни Бујке чекао на аудијенцију и када ју
је добио похитао у РТС срећан јер је очекивао да је завршио посао. Али не лежи враже,
Александар Вучић је одлучио да Бујошевића дода на ионако дугачак списак оних којима
је нешто обећао и потом их преварио.

  

Питање је зашто, јер реално гледано Бујошевић је више него добар извршилац свих не
само наредби, него и жеља председника. Не само да су Вучић и људи из власти
гостовали кад су хтели, не само да су се преносиле посете Вучића Србији, не само да је
више пута по 40 минута био гост Дневника који траје пола сата, него је Бујошевић и
потпуно затворио врата РТС-а за било какво другачије мишљење. О гостовању неког од
лидера опозиције да и не говоримо.

  

Према подацима истраживања истраживачког центра РТС-а, које је наручио председник
Управног одбора Владимир Вулетић, на Вучића је отпадало више од 60% укупног
времена у дневницима Јавног сервиса. Проценат до 97% су попунили аналитичари на
платном списку власти и чланови владе Србије. Само три посто времена је припало
опозицИји. Застрашујуће је деловао податак да је Вучић имао 19.977 секунди у
дневницима, а да је најприсутнији опозиционар био Бошко Обрадовић са 120 секунди,
док је Драган Ђилас завредио читавих 48?! И зашто је онда велики шеф одлучио да
прецрта Бујошевића?!

  

   Your browser does not support the video tag. 

  

Одговор да је то због старости и да он неће моћи да издржи темпо рада који је Вучићу
потребан јесте на месту, али је јасно да то није био разлог. Упућени кажу да је
Бујошевићу главе дошла његова омиљена новинарка Оливера Јовићевић! Наиме,
председник Србије је тотално полудео због начина на који је Јовићевићева водила
прошлонедељни интервју. Чињеница да га је први пут у животу заиста нешто питала
потпуно је шокирала Вучића, који је потпуно неспреман за тако нешто у емисији доживео
блажи слом живаца. То је било јасно свим његовим сарадницима, али и самом Вучићу.
Зато је исте вечери у наступу беса прецртао Драгана Бујошевића. Заборавио је све
скандалозне "Упитнике" које је Јовићевићева радила, помажући њему и Српској
напредној странци, у којима је увек дозвољавала представницима власти да говоре и
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раде шта год хоће.

  

   Your browser does not support the video tag. 

  

Заборавио је и снисходљиве интервјуе које је више пута са њим радила. Притиснут са
свих страна, свестан да је својим одлукама омогућио разбуктавање короне, суочен са
чињеницом да му се здравствени систем распао Вучић је једноставно, што би народ
рекао - "одлепио". Жртва тог одлепљивања је послушни и увек верни Драган Бујошевић.
У Вучићевом систему се такве грешке не праштају.

  

Тако је човек који је срозао РТС на ниво из времена Милановића и Вучелића постао
прошлост. Човек који је због Вучића срушио све новинарске кодексе никад не
омогућивши ни једном човеку кога је Вучић на РТС-у напао да одговори, на крају је
завршио тамо где га је одавно требало послати.

  

Далеко од РТС-а.

  

(директно.рс)
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