
Недељник: Одакле министру Вулину ауторски текст Драгана Шутановца из Недељника који никада није објављен у нашем листу, нити било где другде?
недеља, 16 фебруар 2020 23:44

Министар одбране Србије Александар Вулин коментарисао је данас текст у Недељнику
који никада није објављен у нашем листу, нити било где друго.

  

  

Танјуг је данас у 13.39 часова пренео изјаву министра Вулина, у којој је он оценио да
“бивши министар одбране и председник Демократске странке (ДС) Драган Шутановац
увек искористи прилику да нападне Србију, када у посету треба да стигне руски
министар одбране Сергеј Шојгу”.

  

“Кад год се сретнем с руским министром одбране Сергејом Шојгуом неко притисне дугме
и Шутановац нападне Србију. Док је ДС био на власти и управљао Министарством
одбране, уништено је око 600 борбених возила и артиљеријских оруда и више од 9.000
стрела 2м и није купљен ни један тенк, авион, хеликоптер”, навео је Вулин.
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Уз изјаву Вулина, наводи се да је он то рекао “одговарајући на ауторски текст Драгана
Шутановца у Недељнику у коме критикује сарадњу Србије и Русије”.

  

Одговор Вулина пренели су готово сви српски медији, а ова вест је прочитана и у
Националном дневнику Телевизије Пинк.

  

  

Принтсцреен вести коју је емитовао Танјуг
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Принтсцреен вести коју су објавили портали Информера, Курира и Вечерњих новости

  

Ова изјава се не би ни по чему разликовала од уобичајених у политичком животу Србије
да није једне чињенице – текст у Недељнику никада није објављен.
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И зато се поставља много веће питање од једне реакције на необјављени текст. Одакле
Вулину тај текст? Где га је прочитао?

  

“Цео дан на ТВ се врти некакво небулозно саопштење несрећног дезертера Вулина као
одговор на мој текст у Недељнику а ја знам да у Недељнику нема мог текста!!! Јовањица
је оставила дубок траг на Вулина”, реаговао је Шутановац на Твитеру.

  
  

Ceo dan na tv se vrti nekakvo nebulozno saopštenje nesrećnog dezertera Vulina kao odgovor
na moj tekst u Nedeljniku a ja znam da u Nedeljniku nema mog teksta!!! Jovanjica je ostavila
dubok trag na Vulina.

  — Šutanovac Dragan (@SutanovacDragan) February 16, 2020    

Након тога се чуо са главним уредником Недељника схвативши да је неко пресрео
њихову комуникацију.

  

Неко слуша или Драгана Шутановца, или главног уредника Недељника. Или обојицу.

  

Ima veze utoliko što tekst postoji i razmenjen je elektronskom poštom izmedju mene i urednika
Nedeljnika! Tekst nikad nije objavljen a ministar ga komentariše!!! Kako je došao u posed
teksta!? pic.twitter.com/8h9wfPyFAU

— Šutanovac Dragan (@SutanovacDragan) February 16, 2020    

Шутановац је прошле недеље, као и неколико пута раније, питао главног уредника
Вељка Лалића да ли би објавио његов ауторски текст у рубрици “Отворено”, у којој јавне
личности износе своје ставове. Шутановац је послао текст у понедељак, да би му у
уторак по подне главни уредник јавио да текст неће бити објављен у Недељнику.

  

Da, izgleda da ipak nije Jovanjica već vrlo verovatno Jovanić Djuro & CO Ltd VBA! Stay tuned. 
https://t.co/LWFfJj3qQd

— Šutanovac Dragan (@SutanovacDragan) February 16, 2020    
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Текст се тако није нашао ни у штампаном издању, нити на интернет сајту Недељника.

  

Остао је у мејловима Драгана Шутановца, Вељка Лалића и одговорног уредника Марка
Прелевића, коме је Лалић проследио текст.

  

Након тога Шутановац је рекао да ће понудити текст другим медијима.

  

И то је било то, што се нас тиче.

  

И зато Недељник званично поставља питање како је министар Вулин знао шта пише у
тексту који је, поред Драгана Шутановца, био само на мејлу главног и одговорног
уредника.

  

Ovo jako podseća na aferu Votergejt. Mnoga pitanja se nameću za @VulinAleksandar  i
neovlašćeno prisluškivanje 
@nedeljnik
. Još gore ako se prisluškuju 
@demokrate
... 
#ostavka
https://t.co/m8YI6I1KVx

— Nikola Lunić (@Lunic_Nikola) February 16, 2020    

“Ако је ико имао сумњу да Вулин користи ресурсе тајних служби како би пресретао
комуникације, у овом случају електронску пошту, данашњим саопштењем у коме Вулин
одговара на текст који никад није изашао на светло јавности се те сумње апсолутно
потврђују! Полемика са необјављеним текстом непобитно потврђује да је Вулин
незаконито дошао у посед текста који је размењен измедју мене и уредника Недељника.
Да ли Србија постаје земља ‘Великог брата’ у којој се државни ресурси користе како би
се пресретала комуникација бившег министра одбране и уредника медија, сад се више не
доводи у питање”, рекао је Драган Шутановац за Недељник у недељу увече.

  

 5 / 6

https://twitter.com/VulinAleksandar?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/nedeljnik?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/demokrate?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/ostavka?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/m8YI6I1KVx
https://twitter.com/Lunic_Nikola/status/1229125504084692992?ref_src=twsrc%5Etfw


Недељник: Одакле министру Вулину ауторски текст Драгана Шутановца из Недељника који никада није објављен у нашем листу, нити било где другде?
недеља, 16 фебруар 2020 23:44

Редакција Недељника обратила се овим поводом новинарским удружењима.

  

Званично захтевамо од истражних органа да утврде одакле министру Вулину садржај
текста који су имали само Драган Шутановац и уредници Недељника, а који нигде
другде – и понављамо, ни у Недељнику – никада није објављен.

  

Подсећамо да је пре неколико месеци у једном таблоиду објављен текст у којем се
наводи да је главни уредник Вељко Лалић “под мерама”. Недељник је тада тражио
званичну реакцију БИА, али никакав одговор нисмо добили.

  

Симптоматично је да је прошлог месеца редакција Недељника била и под хакерским
нападом, у којем је уништена готово цела архива нашег листа. Обратили смо се тада и
Тужилаштву за високотехнолошки криминал, одакле нам је речено да ћемо бити позвани
да званично дамо изјаву. Никада нас, ипак, нису позвали.

  

Због свега тога редакција Недељника тражи хитне одговоре од министра Вулина и
управе за односе са јавношћу Министарства одбране, као и надлежних истражних
органа.

  

(Наредних дана опширније)

  

(недељник.рс)
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