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Члан Председништва СНС Горан Весић тврди да су Драган Ђилас и Драган Шолак
желели куповином ТВ Прва и О2 да заокруже медијски монопол како би утицали на
политику и дошли на власт.

  

  

Весић је, гостујући на Пинку, рекао да се Ђилас данас жали зато што су он и његов
партнер, Драган Шолак, изгубили у конкуренцији за куповину ТВ Прва и О2 и зато што
нису купили те телевизије.

  

"Зато нападају поштене људе који су купили телевизије тврдећи да су они криминалци, а
уствари желећи да сакрију своју медијску хоботницу и оно што они раде у Србији, рекао
је Весић.

  

Подсетио је да се пре неколико месеци у медијима писало да Драган Ђилас и Драган
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Шолак купују О2 и тв Прва и додао:

  

Они јесу дали понуду за куповину и ТВ О2 и ТВ Прва и ми за то имамо доказе. Знамо да
су дали понуду и не само да су дали понуду него су дали више пара од Коперникуса који
је купио ове две телевизије, рекао је Весић и додао да власник телевизије није хтео да
прода Ђиласу и Шолаку јер није знао коме продаје.

  

Продао је људима за које зна да ће наставити да развијају те телевизије. Није наравно
хтео да прода Драгану Дјиласу и Драгану Шолаку који су под истагама у другим
земљама, а то што су они покушали да ураде са куповином тв Прва и О2 само показује
како они из медијског монопола покушавају да утичу на економију и политику, рекао је
Весић.

  

Тв Прва и О2 су им, каже Весић, требали како би заокружили медијски монопол.

  

"Са медијским монополом имали су намеру да утичу на политику, а утицањем на
политику они уствари покушавају да се врате на власт. Драгана Ђиласа и Драгана
Шолака не интересује ништа, ни како живи народ, ни како живе наши људи на КиМ, њих
интересује само да имају медијски монопол јер из тога покушавају да освоје политичку
власт, навео је Весић.

  

Како је додао, Ђилас и Шолак су бесни јер им је пропао план стварања медијске
империје на Балкану.

  

Њих двојица су прво купили ТВ Нова у Хрватској и тамо претили рушењем
Пленковићевој влади ако им то не допусти, па су купили Пинк БиХ у Босни, па су купили
Пинк Монтенегро у Црној Гори и то су све телевизије са националном фреквенцијом.
Само им је недостајало да купе телевизије са националном фреквенцијом у Србији и да
заокруже своје царство. Нису успели у Словенији јер их је словеначка влада ставила под
истрагу, а Србија је прва земља после Словеније која се одупире овој медијско 
мафијашкој хоботници, рекао је Весић.
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Како је додао, Ђилас и Шолак су под истрагама, осим у Словенији, и у Хрватској, Босни,
Холандији и на Малти.

  

(Танјуг)

  

Видети још:  БИРН: Телевизије Прва и О2 продате корпорацији Коперникус за 180
милиона евра
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http://www.nspm.rs/hronika/birn-televizije-prva-i-o2-prodate-korporaciji-kopernikus.html
http://www.nspm.rs/hronika/birn-televizije-prva-i-o2-prodate-korporaciji-kopernikus.html

