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БЕОГРАД - Потпредседник Демократске странке Србије (ДСС) Ненад Поповић
рекао је да би, уместо да држава прода "Телеком", то предузеће требало да купује
мање телекомуникационе компаније како би Србија у тој области постала лидер у
региону.

  "'Телеком' је развојна шанса Србије у односу на друге земље у региону. 'Телеком' треба
да крене потпуно супротним путем, а то је да купује мање телекомуникационе компаније
у региону", казао је Поповић.   

Додао је да би се тако за три до четири године вредност "Телекома" увећала неколико
пута и да је сигурно да би тада телекомуникације биле област у којој би Србија могла да
буде регионални лидер.

  

Поповић је казао да је петицију против продаје Телекома, организовану на Интернет
сајту који је јуче покренуо ДСС, за пола дана потписало 2.000 грађана.
  Влада шири лажни оптимизам

  

Потпредседник ДСС-а је позвао Владу Србије да не шири лажни оптимизам него да
решава проблеме и упозорио да је привреда Србије на ивици колапса, да је просечна
плата у Србији најнижа у односу на земље региона, а да је број незапослених премашио
милион.

  

"Влада Србије не тражи излаз у развоју привреде већ у продаји Телекома,
најпрофитабилнијег државног предузећа. ДСС се оштро противи могућој продаји", казао
је Поповић.

  

Поводом заседања Парламентарне скупштине Савета Европе на којем треба да буде
усвојена и резолуција на основу извештаја Дика Мартија о трговини људским органима,
Поповић је казао да је добио уверавања да ће Русија снажно подржати Србију.
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Потпредседник ДСС-а је осудио изјаву муфтије Муамера Зукорлића да се у школама у
Новом Пазару бојкотује празник Светог Саве.

  

"Никад у историји нико у Новом Пазару није имао проблем са било којим празницима до
појаве господина Зукорлића. Од тога највећу штету вероватно имају грађани Новог
Пазара, јер он тиме шаље јако лошу поруку и страним инвеститорима", казао је Поповић.
  
  (Курир)
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