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БЕОГРАД - Представници репрезентативних синдиката "Телекома" протестују у
Београду против продаје те компаније. Око 3.000 окупљених на платоу између цркве
Светог Марка и управне зграде "Телекома" у Таковској упутило се ка Влади Србије,
улицама Светозара Марковића и Немањином, које су биле затворене за саобраћај.

  

Учесници протеста су најавили да ће предати писмо председнику Србије Борису Тадићу
у којем траже да се заустави продаја "Телекома" и грађанима и радницима поделе
акције тог предузећа пре продаје. Планирано је да се протест заврши код
Председништва.

  

Синдикати траже да се с продајом "Телекома" сачека бар до 2013. када ће бити
завршена исплата кредита за куповину "Телекома Српске" јер ће, наводе, годишња
добит "Телекома" тада бити око 300 милиона евра, а држава би за 31 одсто акција могла
да добије око 840 милиона евра.

  

Синдикати су оценили да ће цене телекомуникационих услуга порасти неколико пута
ако се прода већински део у "Телекому". Протесту су присуствовали и представници
синдиката из Републике Српске, Црне Горе, синдикати Електропривреде Србије, као и
представници других синдиката из јавног сектора.

  

Тендер се затвара у понедељак

  

Тендер за продају 51 одсто акција "Телекома Србије" биће затворен у понедељак, а
Влада Србије очекује најмање четири понуде. Уобичајено је да потенцијални купци
понуде шаљу пред сам крај тендерског рока, тако да ће се број потенцијалних купаца
"Телекома" знати у понедељак. Статус званичних понуђача на тендеру има шест
компанија - "Телеком Аустрија", "Дојче телеком", "Турксел", "Америка мовил", "Ведер
инвестментс" и "Франс телеком", а у Министарству очекују најмање четири понуде.
Према наводима медија, веће интересовање за куповину "Телекома Србије" показали су
немачки и аустријски телеком, "Турксел" и египатски "Ведер инвестментс".

  

 1 / 2



Протест синдиката против продаје "Телекома"
субота, 19 март 2011 14:40

Компанија мексичког милијардера Карлоса Слима, најбогатијег човека на свету,
"Америка мовил", није показала значајнију заинтересованост, док је, наводе медији,
"Франс телеком" одустао.

  

Уколико на тендеру буде више од једне понуде купац већинског власничког удела у
"Телекому Србије" биће изабран на аукцији, десетак дана након затварање тендера.

  

Милијарде профита

  

Компанија "Телеком Србије" имала је профит од 13,3 милијарде динара у 2009. години и
према томе била компанија са највећом нето добити на спрском тржишту. Према
компанијским подацима, "Телеком" је у прошлој години имао 3,2 милиона корисника
фиксне телефоније, као монополиста у том сегменту пословања у Србији, док је на
тржишту мобилне телефоније заузимао 60 одсто са 5,9 милиона корисника.

  

На крају 2009. године "Телеком Србије" имала је 14.179 запослених, од којих 9.655 у
Србији, наводи се на сајту www.telekom.rs.

  

(Бета)
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