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„Држава парама свих грађана кроз Телеком Србија, уместо да инвестира у
широкопојасни интернет који би био на корист свих грађана, улаже скоро 200 милиона
евра за један кабловски систем који је у уској вези са Српском напредном странком“,
изјавио је лидер СДС-а Борис Тадић, преноси Н1.

  

Тадић каже да је једина намера Александра Вучића да кроз кабловско - дистрибуционе
системе врши притисак на медије.

  

  

"Када год Александар Вучић оптужи бившу власт да је нешто учинила, заправо он
управо чини. Моја обавеза, као бившег председника и бившег министра
телекомуникација је да укажем на то шта се дешава у Србији тренутно. Рекао сам да је
инвестиција Телекома у Коперникус једна од највећих махинација, не само по медије
него и по целу економију. Скоро 200 милиона евра за један кабловски систем, парама
свих грађана Србије; уместо да Телеком инвестира у широкопојасни интернет, који би
био на корист свих грађана, Телеком улаже у један маргинални посао, улазе у један
систем који је у уској вези са СНС. Тај новац се трансферише у офшор компаније. Тај
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новац ће на крају отићи у руке чланова Српске напредне странке", каже Тадић.

  

Тадић је медијима поручио да је спреман да о, како каже, криминалу огромних размера
који се догађа у Србији, сведочи на суду.

  

Он наводи да није циљ Александра Вучића разбијање монопола на тржишту, већ да
жели да контролише медије.

  

"Апсолутно се таква одлука коси са свим европским стандардима и процедурама, ни
један систем у Србији не сме да има монопол не само на медије већ и на дистрибуцију
медија. Апсолутно је недопустиво да било ко има монопол на том пољу. Крше се
европски стандарди, али Вучић остварује још једном у тишини, нападајући друге и
лажући грађане, стратешку предност за будуће изборе. Ја упозоравам европске
политичаре да због тога што дају Вучићу подршку, показују највећу неодговорност, јер
урушавају демократију у нашој земљи", каже Тадић.
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