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Премијерка Србије Ана Бранбић изјавила је да Влада Србије може да преиспита одлуку
Телекома о преузимању Коперникуса, али да не види разлог зашто би то радила.

  

  

"Он (Телеком) се бори за тржиште и мислим да се бори најбоље што може", рекла је Ана
Брнабић на конференцији за новинаре у Влади Србије.

  

Телеком Србије је почетком новембра ове године купио кабловског оператора
Коперникус технолоџи за нешто мање од 200 милиона евра.

  

Одговарајући на оцене стручњака да је то превисока цена, Телеком је навео да је
Коперникус купљен по тржишним условима и ценама и да је та трансакција
финансирана делом из сопствених средстава, а делом из кредитног аранжмана, по
изузетно повољним тржишним условима.
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Директор Телекома Предраг Ћулибрк је недавно изјавио да ће та компанија у којој
држава има удео од 58,1 одсто наставити да купује кабловске операторе, што је део
развојне стратрегије.

  

“Надам се да Србија неће морати да употреби своју војску”

  

Премијерка изјавила, поводом најаве формирања косовске војске, да се нада да Србија
неће морати да употреби своју војску и додала да је то једна од опција

  

"Надам се да никада нећемо морати да употребимо своју војску, али је у то у овом
тренутку једна од опција на столу, јер не можемо да гледамо ново етничко чишћење и
нове олује, иако (премијер Албаније) Еди Рама на њих позива", казала је Ана Брнабић
новинарима у Влади Србије.

  

Казала је да би све европске лидере упитала шта би радили да су на њеном месту.
Поновила је да је приоритет владе образовање и дигитализација и да је у шизофреној
ситуацији да ли ће неко, супротно свему нормалном, свим споразумима, па и њиховим
актима, да прави војску и 15. децембра да иде да покори народ само зато што су Срби.

  

Она је казала да је Србија од када је Александар Вучић постао премијер улагала у
подизање одбрамбених капацитета, јер су били девастирани. "Када неко зна да имате
јаку војску, онда мора са вама да седне и разговара", рекла је Ана Брнабић.

  

Председница Владе, међутим, није желела да коментарише медијске наводе да
Американци шаљу оружје у Албанију, која је наводно намењења војсци Косова, истичући
да је то озбиљна тема и да се нада да ће бити довољно разума на страни САД.

  

"Надам се да ће бити довољно разума на страни САД да знају шта је добро за њихове
партнере у Приштини", рекла је Брнабићева на конференцији за новинаре.
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ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ:  Телевизије Прва и О2 продате корпорацији Коперникус за
180 милиона евра

  

(Бета)
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